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Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar hur individers mål, ståndpunkter och attityder kring 

ett föremål kan användas i föremålets design för att individerna lättare skall kunna 

identifiera sig med föremålet ifråga samt betrakta det som eget och/eller vänligt 

sinnat. Denna metod för design av föremål testades genom design och modellering 

av ett stridsfordon, vilket sedan utvärderades i en enkätundersökning tillsammans 

med ett redan existerande västerländskt stridsfordon. Syftet med undersökningen 

var att undersöka vilket av stridsfordonen som målgruppen ansåg vara lättast att 

identifiera sig med/framstod mest som egen. 

Undersökningen visade att stridsfordonet som designats med tanke på målgruppens  

mål, ståndpunkter och attityder också i större utsträckning upplevdes  som vänligt 

sinnat/egen. 

Nyckelord: Stridsfordon, design, känslor, identifikation 
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1 Introduktion 
Kan man på ett snabbt och effektivt sätt designa statiska, livlösa föremål på ett sätt som gör 

dem lätta att identifiera sig med samt får dem att framstå som egna/vänligt sinnade? Och 

hur kan man i så fall gå tillväga? Fokus i det här examensarbetet kommer att ligga på en 

metod för design som behandlar just denna fråga, det vill säga att genom ett objekts design 

frammana positiva känslor ur en åskådare, vilket leder till lättare identifiering med föremålet 

där det tydligare framstår som eget/vänligt sinnat. 

Metoden bygger på att man genom en undersökning tar fram den tänkta målgruppens mål, 

ståndpunkter och attityder i relation till objektet som ska designas. Utifrån hur dessa tre 

kategorier besvaras kan man sedan utvärdera hur föremålets design borde se ut. Eftersom 

syftet är att framstå som vänligt kommer stridsfordonet att även influeras av västerländsk 

populärmediala normer om vad som är vänligt och vad som är fientligt, nämligen att de 

fraktioner i de mediala verken som använder västerländsk utrusning är de vänliga samt att 

de fraktioner som använder sovjetisk utrusning är de fientliga. 

Rapportens första del tar upp bakgrundsinformation för examensarbetet. Denna del 

behandlar även examensarbetets problemformulering, avgränsning och metodval. Andra 

delen av examensarbetet visar den praktiska och kreativa processen bakom utformningen av 

kontrollfordonet - efterföljt av den förberedande undersökning som beskrivs i kapitel 2.2.1, 

innefattande målgruppen mål, ståndpunkter och attityder. Undersökningens resultat 

implementeras sedan i huvudfordonets design. 

Den sista delen av examensarbetet syftar till att utvärdera det stridsfordon som tagits fram, 

och hur väl den nämnda metoden fungerade i att framhäva huvudfordonet som vänligt 

sinnat/eget. I denna del kommer även en diskussion att föras över i vilken utsträckning 

resultatet är tillförlitligt och generaliserbart, samt ifall metoden är ämnad för inte bara 

teoretisk, utan även praktisk tillämpning.  
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2 Bakgrund 

2.1 Känslor och människan 
Känslor är ett av de mest vitala motivationsmedlen människan har. Känslor har alltid varit en 

beständig grund för människan att utgå ifrån i sina analyser och reaktioner på livets alla 

händelser och är en av de grundläggande stimulanserna vi har för att motivera påbörjandet 

av en handling. Exempelvis om man är kär vill man lämpligen spendera tid med den man är 

attraherad av, om man blir skrämd är man benägen att ta till flykt och så vidare.  

Enligt Griffiths (Griffiths, 2004) finns det tre olika typer av känslor; primära, sekundära, och 

bakgrundskänslor. Primära känslor är vad som anses vara de mest grundläggande känslorna, 

det vill säga känslor som lycka, förvåning, ilska och så vidare. Sekundära känslor, som 

avundsjuka, skuldkänsla och så vidare bygger på de primära känslorna och utlöser således 

mera komplexa reaktioner än vad de primära känslorna gör. Att konstant leva i ett tillstånd 

av sekundära eller primära känslor är dock inte förnuftigt, människan skulle slita ut sig själv 

efter en relativt kort tid. För de längre stunder där de mera kraftfulla känslorna inte krävs 

har man i stället något som kallas bakgrundskänslor. Dessa kan summeras som psykiska 

tillstånd; som välbefinnande, spänning eller lugn. Bakgrundskänslorna håller sålunda oss 

igång med ett mera stabilt grundläge varifrån de mera kraftfulla sekundära och primära 

känslorna kan utgå ifrån (Arendal 2000; Griffiths, 2004). 

Känslor uppstår inte ur intet, utan är oftast reaktioner på externa händelser. Förslagsvis om 

man blir slagen blir man kanske arg eller ledsen, vilket leder till nya handlingar. Man kan 

således se det hela som en cykel, där känslor blir katalysatorer för handlingar, vilka sedan 

leder till nya känslor och så vidare (Ekman, 1994; Ekman 1999). 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att detta mycket grundläggande fenomen både har, har 

haft samt kommer ha, en mycket stor påverkan på människors liv, handlingar och utveckling, 

speciellt i extrema (och i vissa fall hastiga) situationer innefattande bland annat stor 

personlig fara eller glädje. Känslor är själva dock inte oförändrade, utan även de utvecklas i 

takt med att människan påträffar nya situationer och livsuppgifter (Ekman, 1994; Ekman 

1999). 

2.2 Känslor, människan och design 
Eftersom känslor har en så stark tendens att påverka människans beslutsfattande har det 

numera blivit allt mer populärt att utmärka sin produkt från mängden genom att designa 

den för att känslomässigt stämma in på produktens målgrupp (Desmet, 2002). Ett av de 

största problemen som produktutvecklare mött på är dock att nästan alla människor har sina 

egna unika känslomässiga reaktioner på en specifik händelse eller produkt (Desmet, 

Overbeeke & Tax, 2001). Detta är fallet eftersom känslor är ett subjektivt fenomen, och 

därmed även utvecklas i takt med att individen utvecklas.  
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När en människa föds är hennes inställning till allt neutral, det vill säga det nyfödda barnet 

har ingen uppfattning om exempelvis vad som är gott eller ont, rätt eller fel; även om dessa 

ting i sig egentligen är okända för barnet. Detta fenomen kallas Tabula Rasa (Latin) och kan 

översättas till ’blank tavla’ eller ’oskrivet blad’ (Encyclopedia Britannica a). Under sin uppväxt 

tar hon till sig kunskap från sin omgivning, vilket leder till att grupper av individer med en 

viss generell uppfattning ofta bor inom ett och samma område. Även om denna grupp 

individer har en snarlik generell uppfattning skiljer sig deras känslomässiga reaktioner 

enormt från varandra. Till och med de mest subtila skillnader i uppväxt, utbildning och 

allmän livserfarenhet skapar en skillnad i hur vi reagerar på känslomässig stimulans (Desmet, 

Overbeeke & Tax, 2001). När man sedan tar med i beräkningen att de flesta skillnader i 

människors liv är allt annat än små kan det lätt förstås varför människan har en så bred klyfta 

i sina känslomässiga ståndpunkter. 

Mot bakgrund av detta faktum faller det sig naturligt att en design gjord för att 

känslomässigt passa väl ihop med en viss grupp människor, kan skapa helt andra 

känslomässiga reaktioner i en annan grupp. Det är detta som gör känslomässig design så 

utmanande; att på ett korrekt sätt para ihop en specifik design med en given målgrupp 

(Desmet, Overbeeke & Tax, 2001; Desmet & Dijkhuis, 2003).  

2.2.1 Känslor ur Design 
För att medvetet använda ett föremåls design till att frambringa förbestämda känslor i en 

individ måste man först förstå varför och hur specifika designval påverkar individen ifråga. 

Hur ett föremål känslomässigt mottas av en individ beror till stor del på hur föremålets 

design, både funktionellt och visuellt, stämmer överens med individens intressen för 

föremålet (Desmet & Dijkhuis, 2003). Exempelvis kan en individ som är ute efter att köpa en 

bil bli positivt känslomässigt påverkad av en bilmodell med snyggare former då det 

överensstämmer med hans/hennes intresse att ’utseende är viktigare än funktion’. För att 

tydligare specificera dessa intressen delas de in i följande tre underkategorier (Desmet & 

Dijkhuis, 2003);  

1) Intresse 1: Ståndpunkter: (föremål borde vara på följande sätt)  

 Exempelvis: Vara komfortabla. 

2) Intresse 2: Attityder: (Jag föredrar föremål som är enligt följande) 

 Exempelvis: Stilfulla. 

3) Intresse 3: Mål: (Jag vill helst ha ett föremål som)  

 Exempelvis: Är lätt och manöverbart.  

Hur den resulterande känslomässiga responsen på en produkt ser ut beror således till stor 

del på hur produktens design (både utseendemässigt och funktionellt) överensstämmer med 

individens mål, ståndpunkter och attityder (Desmet, Overbeeke & Tax, 2001).  
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Genom att genomföra en undersökning bestående av målgruppen för produkten ifråga kan 

man ta fram dessa preferenser vilka sedan kopplas till specifika aspekter i föremålets design. 

Exempelvis kan en individ med inställningen att en viss produkttyp skall vara lättanvänd och 

affärsmässig föredra en mera stilren design, utan pråliga färger och former. 

Ett faktiskt exempel på en praktisk implementering av denna metod är artikeln A wheelchair 

can be fun: a case of emotion-driven design (Desmet &Dijkhuis, 2003), där en rullstol 

designas utifrån åtta barns intressen; det vill säga deras ståndpunkter, attityder och mål. 

Utgångspunkten för artikeln var att rullstolar för barn var blåkopior av rullstolar för vuxna 

med undantaget av att vara färgrikare samt något mindre. I artikeln går sedan Desmet och 

Dijkhuis (2003) vidare med att undersöka vilka känslomässiga reaktioner dessa rullstolar har 

på barnen och deras föräldrar, för att sedan intervjua båda parterna i hur de tycker att 

rullstolar faktiskt borde vara (det vill säga deras intressen; ståndpunkter, attityder och mål). 

Resultatet visade att de traditionella rullstolarna inte stämde med barnens intressen om att 

bland annat få dem att verka självständiga eller lekfulla. Därför gjordes i stället en rullstol 

som i sin design utgick ifrån barnens (och deras föräldrars) intressen. Vid en jämförelse med 

de traditionella rullstolarna fick denna nya modell överlag mycket mer positiva 

känslomässiga reaktioner (Desmet &Dijkhuis, 2003).  

Användandet av denna metod kan med andra ord underlätta designprocessen av produkter 

vars syfte är att väcka en förbestämd känslomässig respons. Man kan därmed lättare 

skräddarsy olika föremål både funktionsmässigt och formmässigt efter en specifik individs 

eller målgrupps mera särskilda krav. 

2.3 Populärmediala Genrekonventioner 
I likhet med känslor är även uppfattningen om vad och/eller vilka som är vänliga respektive 

fientliga en subjektiv företeelse. Bedömningen om vem som är vad beror till stor del på 

individens bakgrund; vad några anser vara vänligt, kan andra betrakta som ovänligt eller rent 

av fientligt (jämför till exempel orden frihetskämpe och terrorist) (Jenkins, 1980). Utifrån 

detta resonemang måste därmed perspektivet för detta examensarbete fastställas.  

I detta examensarbete ligger vikten på vad som är vänligt kontra fientligt vid västerländska 

populärmediala genrekonventioner och normer, delvis; ofta återkommande företeelser och 

handlingar i mediala verk som filmer och spel. 

De normer och genrekonventioner som fokus ligger på i detta examensarbete baseras på det 

faktum att det ofta i västerländska medier är västerländsk utrustning som används av vänliga 

fraktioner och sovjetisk utrustning som används av de fientliga. Detta kan observeras i filmer 

och serier som Rambo III (MacDonald, 1988), Behind Enemy Lines (Moore, 2001), Generation 

Kill (Susanna & Wright, 2008) och Red Dawn (Milius, 1984) där det utifrån de mediala 

verkens perspektiv är de fientliga fraktionerna som använder utrusning från Sovjet. Samma 

princip gäller även för många av dagens mera populära datorspel, som Call Of Duty 4: 
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Modern Warfare (Infinity Ward, 2007), World in Conflict (Massive, 2007) och Battlefield: Bad 

Company 2 (Digital Illusions CE, 2010), och Battlefield 2 (Digital Illusions CE, 2005).  

Denna norm inom populärmedierna är inte heller irrelevant eller orealistisk till verkligheten 

eftersom det i dagsläget finns ett flertal ställen på jorden med konflikter där både ny och 

åldrad utrustning från både Sovjet och västvärlden används mot varandra (Galbraith, 2006; 

Karsh, 2002), så även om konflikten mellan Sovjet och västvärlden må vara förbi används 

fortfarande utrustning från den eran. 

I enlighet med dessa normer och genrekonventioner i västerländska populärmediala verk 

kommer även detta examensarbete utgå ifrån liknande konventioner i utförandet av den 

praktiska delen; det vill säga det huvudsakliga stridsfordonet. Tidsepokmässigt kommer 

inspirationen till stridsfordonets utformning att tas från efterkrigstiden, det vill säga från 

1945 och framåt. Orsaken till att denna begränsning appliceras är att jag vill uppnå en nivå 

av realism och autenticitet med stridsfordonets visuella stil, vilket en mer ålderdomlig design 

skulle motverka. 
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3 Problemformulering  

3.1 Frågeställning 
Kan man genom att använda en grupp individers mål, ståndpunkter och attityder designa 

och utforma ett stridsfordon så att den bestämda gruppen kan identifiera sig med dess 

formmässiga aspekter samt även klassificera det som eget och vänligt sinnat? 

Sådan är alltså frågeställningen i detta examensarbete och den har testats genom design och 

modellering av två stridsfordon - ett huvudfordon som utformades enligt målgruppens 

intressen, samt ett som fungerade som kontrollfordon. Båda stridsfordonen utgick från en 

västerländsk design. 

Kontrollfordonet modellerades efter en blåkopia av ett redan existerande västerländskt 

stridsfordon. Detta stridsfordon skapades före den förberedande undersökningen för att 

förhindra att resultatet från denna inte (oavsiktligt) skulle påverka dess utformning. 

Till skillnad från kontrollfordonet utformades huvudstridsfordonet från två olika influenser. 

där målgruppens intressen (mål, ståndpunkter och attityder) så som de kom fram i den 

förberedande undersökningen, samt generella genrekonventimoner och normer från 

västerländsk populärmedia beaktades.  

Målen, ståndpunkterna och attityderna syftar på hur exempelvis en spelare uppfattar att 

något ska vara och togs fram genom en mindre undersökning uppbyggt av följande element; 

’Jag vill helst använda ett stridsfordon som: ’ (Mål), ’Stridsfordon borde vara: ‘ 

(Ståndpunkter) och ’Jag föredrar stridsfordon som: ’ (Attityder). Urvalsgruppen för denna 

kortfattade undersökning togs fram slumpmässigt, det enda kravet var att informanterna 

ifråga var 'västerlänningar'. 

De genrekonventioner och normer från västerländsk populärmedia som låg till grund för den 

andra delen av huvudfordonets design bygger på principen om västvärlden som vänlig och 

Sovjetunionen som fientlig. En mera precis förklaring är att det i västerländska 

populärmediala verk ofta är fraktioner vars utrustning har rötter i västvärlden respektive 

sovjet som porträtteras som vänliga kontra fientliga. Eftersom huvudstridsfordonet i detta 

examensarbete faktiskt skulle vara vänligt sinnat föll det sig därmed naturligt att 

karakteristiska designdrag från västvärldens redan existerande stridsfordon kom att 

tillämpas i dess utformning.  

3.2 Avgränsningar 
För att minska arbetsbördan till en mera hanterbar mängd gjordes följande avgränsningar;  

 Två stridsfordon designades och modellerades - ett huvudfordon samt ett 

kontrollfordon. 

 Endast en version/iteration av stridsfordonen gjordes. 



 

 7 

 Stridsfordonen skall inte ha någon lågdetaljversion med tillhörande texturer, utan 

består endast av en högdetaljsmodell. 

 Stridsfordonen skall inte ha någon speciell färgläggning.  

 Endast formgivning behandlas i examensarbetet; fenomen som funktionell 

färggivning (Bergström, 2007) och funktionell skönhet (Parsons & Carlson, 2008) tas 

således inte upp. 

3.3 Metodbeskrivning 
I detta examensarbete har två olika undersökningar gjorts. Först genomfördes en 

förberedande undersökning med syftet att få fram målgruppens mål, ståndpunkter och 

attityder som skulle ligga till grund för designen av huvudstridsfordonet. Denna mindre 

undersökning var kvalitativ och gick till så att en grupp om tio individer fick beskriva hur de 

tyckte att ett vänligt sinnat stridsfordon borde vara för att de lättare skulle kunna identifiera 

det som eget/vänligt sinnat. Målgruppen för den förberedande undersökningen var individer 

av västerländskt ursprung med intresse för datorspel och filmer. Den förberedande 

undersökningen var fokuserad kring följande tre påståenden som skulle fyllas i av 

informanterna (för mera detaljerad utformning av undersökningen, se Bilaga 3A); 

(Mål) Jag vill helst använda ett stridsfordon som:  

- … 

(Ståndpunkter) Stridsfordon borde vara:   

- … 

(Attityder) Jag föredrar stridsfordon som:   

- … 

Resultatet från den förberedande undersökningen sammanställdes i en tabell för att lättare 

definiera de oftast förekommande målen, ståndpunkterna och attityderna (för resultat, se 

Bilaga 4A). Dessa integrerades sedan i huvudfordonets design.  

Den andra undersökningen gick ut på att utvärdera om och i så fall i vilken utsträckning som 

personer ur målgruppen identifierade det framtagna stridsfordonet (huvudfordonet) som 

eget/vänligt sinnat. Metoden som användes till denna undersökning var kvantitativ och 

valdes eftersom jag ville testa stridsfordonet på så många personer som möjligt. 

Målgruppen för huvudundersökningen var den samma som den förberedande 

undersökningens målgrupp (det vill säga, individer västerländskt ursprung med intresse för 

datorspel och filmer) och urvalet skedde genom användandet av olika datorspel och 

filmrelaterade sidor som www.fz.se, www.sweclockers.se och www.eveonline.com. På 

forumen skapades en tråd som ledde till ett frågeformulär (se Bilaga 1A). Nämnvärt är att 

http://www.fz.se/
http://www.sweclockers.se/
http://www.eveonline.com/
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inga deltagare i den förberedande kvalitativa undersökningen deltog i den slutgiltiga 

kvantitativa huvudundersökningen. 

På formuläret fanns en uppsättning bilder som visade det designade stridsfordonet samt 

kontrollfordonet från olika vinklar. För att bedöma stridsfordonens helhetsintryck fanns en 

skala från ett (låg/stämde inte alls) till tio (hög/stämde till stor del) där respondenten 

ombads uttrycka sin åsikt om stridsfordonen genom att markera tillhörande position på 

skalan. På bilderna av stridsfordonen fanns även färgmarkörer som representerade 

grupperingar av dess olika delar, exempelvis en blå markering på kanonerna och en grön på 

larvbanden. För varje färg fanns sedan två uppsättningar med rutor, en för vänliga aspekt 

och en för fientliga aspekt, där respondenten kryssar i vilka delar av stridsfordonet han/hon 

tyckte främjade respektive motverkade känslan av stridsfordonen som egna/vänligt sinnade. 

 För att förhindra att resultatet från en individ skulle komma med flera gånger, samt för att 

underlätta sortering, fanns det längst upp på formuläret även en spalt för namn samt en för 

e-mail. Ur ett forskningsetiskt perspektiv kommer självklart alla respondenter vara anonyma 

i presentationen av resultatet. 

Datainsamlingen skedde automatiskt genom internetblanketter och sammanställdes i ett 

antal diagram; en för varje del av huvudundersökningen (de olika delarna på stridsfordonen 

kontra dess helhetsintryck, etcetera). Diagrammen utformades enligt Bilaga 2A; där 

exempelvis x-axeln symboliserade de olika delarna på stridsfordonet och y-axeln hur många 

gånger dess representativa rutor ikryssades.  
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4 Genomförande  
Den praktiska delen av examensarbetet präglades till stor del av designen och modelleringen 

av huvudfordonet, men kontrollfordonet skulle även det modelleras - något måste 

huvudfordonet jämföras med i huvudundersökningen.  

4.1 Kontrollfordon 
I syfte att förhindra att några influenser från de intressen som huvudfordonet skulle 

utformas efter kom med i kontrollfordonets design föll det sig naturligt att det modellerades 

innan huvudfordonets arbetsprocess ens påbörjat.  

Kontrollfordonets kreativa process var mindre omfattande i sin helhet jämfört med 

huvudfordonet eftersom hela dess design gjordes utefter ett redan existerande stridsfordon. 

Stridsfordonet som kontrollfordonets design baserades på bestämdes till det svenska 

stridsfordonet Strf90; ett svenskt bepansrat trupptransportfordon (APC/IFV1). Strf90 valdes 

eftersom det utseendemässigt stämmer väl in med andra västerländska stridsfordon. Detta 

kan återspeglas i Bild 1 som visar en Strf90 i perspektiv: 

 

Bild 1 - Strf90 - ett svenskt stridsfordon 

 

Bild 2 - Det färdiga kontrollfordonet  

                                                      
1
 APC/IFV; Armored personel carrier/Infantry fighting vehicle; pansarskyttefordon 
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Blåkopian som användes till modelleringen av kontrollfordonet kan ses i Bilaga 6A. 

Mängden tid som lades ned på att modellera kontrollfordonet uppgick till ett par dagar, 

vilket var något mer än förväntat. Detta var ett resultat av att det finns väldigt många olika 

versioner, samt iterationer av versionerna, av stridsfordonet strf90; med olika kanonpipor, 

kanontorn och så vidare. 

Bild 2 visar den färdiga modellen på kontrollfordonet. Modelleringsmässigt baserades den 

på samma modelleringsmetoder som huvudfordonet vilket ledde till en enhetlig stil mellan 

de två stridsfordonen. Därmed kunde eventuella felkällor undvikas som berodde på 

stilskillnader i designen.  

4.2 Förberedande Undersökning 
I likhet med Desmet och Dijkhius (2003) i deras studie om känslomässig respons ur design 

utgick även jag ifrån en kvalitativ förberedande undersökning för att ta fram min målgrupps 

generella åsikter kring det föremål som skulle designas - det vill säga ett stridsfordon.  

Artikeln A wheelchair can be fun: a case of emotion-driven design (Desmet & Dijkhius 2003) 

förklarade att man genom att möta sin målgruppens åsikter och bekymmer i sin design 

lättare kunde frambringa positiva känslor hos målgruppen vid exponering av produkten; som 

behag, beundran och tillfredsställelse. Om detta gjordes korrekt skulle man således kunna 

både underlätta och stärka individens vilja att identifiera sig med objektet ifråga och på så 

sätt även påverka individen till att klassificera objektet som eget. Till skillnad från Desmet 

och Dijkhius (2003) artikel undersöker dock detta examensarbete specifikt designmetodens 

lämplighet för design av stridsfordon, var av Desmet och Dijkhius bland annat undersökte 

om och hur metoden faktiskt fungerade. Desmet och Dijkhius undersökning var även den 

olika upplagd jämfört med huvudundersökningen i detta examensarbete; Desmet och 

Dijkhius testade sin design på samma grupp individer som de byggde designen på; detta 

examensarbete testade designen av huvudfordonet på en ny grupp individer som inte var 

med i den förberedande undersökningen. Examensarbetets målgrupp för både den 

kvalitativa förberedande undersökningen och den kvantitativa huvudundersökningen var 

dock samma. 

Arbetet med att ta fram huvudfordonets design påbörjades således med att en mindre 

förberedande undersökning genomfördes med ett tiotal informanter (se Bilaga 3A: reviderad 

mall för den korta undersökningen). Resultatet från denna kvalitativa undersökning, vilken 

kan ses i bilaga 4A, användes sedan som underlag för designen på huvudfordonet.  

Den förberedande undersökningen genomfördes under två dagar och målgruppen var 

människor i västvärlden med intressen inom spel och/eller film. Vid undersökningen lades 

det ingen direkt vikt vid informantens eventuella spelstil, det vill säga ifall han/hon föredrog 

en "nära och personlig" stridsroll i spel framför en "hänga bakom och skjuta från långt håll"-

stil. Detta valdes att inte inkorporeras eftersom syftet med den kortfattade undersökningen 



 

 11 

var att få med så många (olika) åsikter som möjligt. Att endast tillåta ett på förhand bestämt 

antal olika fordonsstilar (t.ex. artilleri, närstrid osv) skulle leda till att informanterna var låsta 

till att utgå ifrån dessa stilar när de resonerade fram sina intressen (mål, ståndpunkter och 

attityder). Således hade resultatet antagligen inte blivit lika precist jämfört med ifall han/hon 

inte varit begränsade i sina intressen kring stridsfordon.  

Den förberedande undersökningen kan ses i Bilaga 3A och är i grunden ganska enkel; 

informanten reflekterar kring vilka attribut han eller hon tycker är viktigast och placerar ut 

dessa i följande tre kategorier; 

(Mål) Jag vill helst använda ett stridsfordon som …: 

(Ståndpunkter) Stridsfordon borde vara …:   

(Attityder) Jag föredrar stridsfordon som ser …:   

4.2.1 Resultat 
Resultatet från undersökningen (Bilaga 4A) kan ordnas i följande generella tematiska 

grupperingar; 

Roll – Vad skall den överläggande rollen för stridsfordonet vara? Transport? Eldunderstöd?  

Bestyckning – Vad för beväpning skall stridsfordonet ha? Stor 120mm kanon? Bara 

kulsprutor? Hur många? 

Skydd – Vad för skydd skall stridsfordonet ha? Jättemycket pansar, eller kanske andra 

lösningar? 

Framdrift – Hur skall stridsfordonet ta sig fram? Hjul? Larvband?  

Generell formgivning – Skall stridsfordonet vara stort och bulkigt, eller kanske litet och 

kompakt? 

Instrument och redskap – Vad för speciella instrument och redskap skall stridsfordonet ha?  

I dessa teman kommer således de olika målen, ståndpunkterna och attityderna från den 

kortfattade undersökningen att presenteras. 

 

Roll: 

För att ta fram stridsfordonets huvudsakliga roll måste en markant del av resultatet från 

undersökningen behandlas. Detta eftersom åsikter kring exempelvis hur många vapen och 

av vilken sort stridsfordonet skall ha, eller om det skall kunna färdas genom vatten, är 

avgörande för dess roll. Om stridsfordonet exempelvis haft en stor, men trög, kanon hade 
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det antagligen passat bättre som artillerivagn ett antal kilometer bort från själva striderna än 

ett stridsfordon vid frontlinjerna.  

I undersökningen framkom det bland annat att stridsfordonet skulle ha plats för trupper och 

sårade, vara snabbt och smidigt, kunna ta sig fram i all sorts terräng samt ha flera små vapen 

istället för ett stort. Alla dessa mål, ståndpunkter och attityder stämmer väl överens med 

rollen för en APC/IFV. Detta innebär att stridsfordonet skulle kunna ta sig till positioner med 

mycket stridande, släppa av sina lastade trupper och sedan förse dessa med skydd och 

eldunderstöd. För stridsfordonets design innebar detta bland annat även att det skulle ha en 

del olika defensiva och offensiva attribut för att kunna klara sig, men även också att det 

skulle ha plats för trupper och deras utrustning. Stridsfordonet skulle även kunna färdas i 

många olika miljöer, som trånga gator och leriga slätter. 

Denna roll (APC/IFV) är även samma som rollen för det verkliga stridsfordon 

kontrollfordonet baserades på, stridsfordon 90.  

 

Bestyckning: 

För att bestämma stridsfordonets bestyckning lades stor vikt på de delar av 

undersökningens resultat som behandlade just dess beväpning. Dessa sade att 

stridsfordonet skulle ha ett flertal mindre vapen som skjuter snabbt istället för ett stort och 

att de skulle vara träffsäkra även vid rörelse, men även att stridsfordonet skulle vara 

modulerbart, lätt i vikt och inte ha oproportionerliga vapen. För stridsfordonet innebar detta 

en mindre automatkanon istället för en större kanon, både för att detta önskades i resultatet 

samt för att minska eventuell vikt, samt att stridsfordonet utöver sin automatkanon även 

skulle ha två stycken fjärrstyrda maskingevär; allt i syfte att öka stridsfordonets 

överlevnadspotential då inga öppna luckor där personell måste stå för att använda sagda 

vapen krävs. 

 

Skydd: 

Stridsfordonets skydd byggde även det på alla delar av undersökningens resultat som 

behandlade just dess defensiva element; stridsfordonet skulle tåla mycket, fungera som 

mobil försvarsplattform, vara utrustat med aktiva försvarssystem samt slutligen ha skydd 

mot IEDs2 och minor. För stridsfordonet innebar detta att det skulle ha en stor mängd olika 

försvarssystem; som reaktivt pansar (Medin, Olsson, Sjöö, & Lundgren, 1989), aktiva 

försvarssystem (Gravelin, Patton, Francis, Breen, Davis, Ahearn, Swierczek & Jenkins, 2007) 

och V-format underrede (Mills, Boczek, Klatte & Poland, 2008). Stridsfordonets skydd byggde 

                                                      
2
 Improvised explosive device; improviserade bomber 
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även på målet om att det lätt skulle kunna retirera vid behov. För att möjligöra detta skulle 

stridsfordonet vara utrustat med rökgranater med vilka det hade kunnat skapa en tjock 

rökridå så att det lätt skulle kunna komma undan. Denna egenskap stärkte även dess 

potential till att gömma sig, vilket även det togs upp i undersökningen. 

 

Framdrift: 

Stridsfordonets framdrift byggde mestadels på målet; har hjul och inte larvband. Nio olika 

informanter behandlade denna fråga med resultatet sex för hjul och tre för larvband, vilket 

innebar att stridsfordonet skulle ha hjul. Ett annat mål var att stridsfordonet skulle kunna ta 

sig fram i djupt vatten, vilket innebar att stridsfordonet, förutom att behöva kunna flyta, 

även skulle ha propeller för att möjliggöra framdrift i vatten.  

 

Generell Formgivning: 

Stridsfordonets generella formgivning byggde till stor del på de attityder som framkom i 

undersökningen; det vill säga, stridsfordonet skulle se kompakt ut samt vara både slimmat, 

stilrent, smidigt, stiligt och lätt identifierbart. För stridsfordonet innebar detta till största del 

en stilren design som höll en enhetlig stil på alla externa objekt som kanontorn, 

radioantenner och liknande. För att underlätta eventuell identifiering skulle stridsfordonet 

även ha en detaljrik, men inte överdriven, siluett. Rent stilmässigt skulle det inte heller vara 

komiskt, utan en strävan efter realism skulle tillämpas. 

 

Instrument och redskap 

Stridsfordonets instrument och redskap byggde mycket på de attityder som togs upp för 

dess formgivning; det vill säga de skulle inte bryta stilen mot resten av stridsfordonet, men 

hjälpa till med att förtydliga dess siluett.  Ett annat mål som framkom i undersökningen var 

att stridsfordonet skulle vara utrustat med en stor mängd olika optiska system, som nattsyn 

och infrarött. 

4.2.2 Slutsats och diskussion 
Syftet med den kortfattade undersökningen var att ta fram varje enskild informants 

subjektiva intressen (mål, ståndpunkter och attityder) kring stridsfordon. Vad som påverkade 

informanterna till att ha vissa åsikter kring stridsfordon är i sig en svårbesvarad fråga; både 

livserfarenhet och mediepåverkan - samt allt däremellan - spelade säkerligen in. 

En av de mera sannolika påverkanden på informanternas intressen var nog däremot deras 

egna spelstilar, delvis att de i spel kanske föredrar en viss typ av spelstil över andra stilar och 

därmed även föredrar en viss sorts enheter mer än andra. Jämför detta exempelvis med 
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sannolikheten för att informanterna har faktisk livserfarenhet av stridsfordon som påverkar 

deras intressen. 

Resultatet från undersökningen visade att informanternas intressen kring stridsfordon var 

relativt enhetliga; en överläggande majoritet av informanterna föredrog ett 

trupptransportfordon med både starka defensiva och offensiva egenskaper. Det skulle vara 

flexibelt nog till att både kunna ta sina passagerare (trupper) till slagfältet samt sedan aktivt 

understödja och hjälpa dem att genomföra sina order – vare sig det sker genom direkt 

eldunderstöd eller hastig utryckning.  

Detta pekar på en väldigt involverad spelstil inbegripande många olika spelmoment; som 

kontroll över infanteri och kontroll över stridsfordon; att i samspel kunna använda dem i 

understöd av varandra och så vidare. Detta till skillnad från exempelvis en spelstil 

involverande tunga stridsfordon där de möjliga genomförbara uppgifterna ser annorlunda 

ut. 

Enligt den förberedande undersökningen ville även många av informanterna ha stridsfordon 

som bland annat var ”stiliga”, ”stilrena” och ”slimmade”. Detta byggde antagligen på en 

önskan om att framstå som häftig – i stil med att äga en fin bil; de flesta vill generellt inte 

äga/åka i något som får dem att verka fånig, klantig eller larvig. 

Överläggande är alltså att informanterna ville ha ett stridsfordon med många olika möjliga 

användningsområden – ett möjligt resultat av en preferens om en flexibel spelstil, eller ett 

resultat av vad som informanterna såg som mest praktiskt. 
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4.3 Designprogression - Huvudfordon 
Designen av stridsfordonet delades upp i olika delar för att nå en så hög kvalitativ standard 

som möjligt på arbetet.  

4.3.1 Basmodell 
Designprocessen inleddes med att jag tog fram fyra olika basmodeller på stridsfordonet; två 

versioner med larvband och två versioner med hjul. Denna process skedde innan själva 

undersökningen genomfördes i syfte att påbörja det praktiska arbetet på huvudfordonet. 

Det mest primära syftet var att fungera som en bas att utgå ifrån när undersökningen var 

genomförd och dess huvudsakliga design skulle bestämmas. I egenskap av detta gjordes 

deras formgivning så generell som möjligt. Dessa modeller gjordes således för att spara tid.  

Eftersom de gjordes före undersökningen gjordes fyra olika modeller; två med larvband (Bild 

1) och två med hjul (Bild 2).  

 

Bild 1 – Version ett och två - larvband 
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Bild 2 – Version tre och fyra - hjul 

Eftersom undersökningen visade att stridsfordonet skulle vara hjulbaserat hamnade valet 

om vilken basmodell att utgå ifrån mellan version tre och fyra från Bild 2.  

 

Bild 3 – Vidareutvecklad design 
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Som kan ses i Bild 3 valde jag att bygga vidare på basmodell nummer fyra ur Bild 2. Orsaken 

till att just version fyra valdes över de tre andra versionerna var för att den hade störst 

potential att tillmötesgå så många mål, ståndpunkter och attityder som möjligt, bland annat;  

Modellen var strömlinjeformat, med en lutande underdel för att underlätta eventuell färd i 

vatten. Den hade även en större yta som var plan vilket tillät placering av flera vapensystem 

utan att bryta den stilmässiga formen. Vid det vidareutvecklade designstadiet kom även den 

andra delen av stridsfordonets influens in; det vill säga de västerländska populärmediala 

genrekonventionerna om vad som är vänligt sinnat3. 

En gemensam faktor för västerländska stridsfordon och stridsvagnar är deras något 

kantigare utformande, vilket kan ses i Bild 4, Bild 5, Bild 6 och Bild 7, kontra den rundare 

utformningen på jämförbara sovjetiska stridsfordon, Bild 8, Bild 9 och Bild 10; 

 

Bild 4 – Amerikansk m1a2 stridsvagn 

 

Bild 5 – Brittisk Challenger 2 stridsvagn 

                                                      
3
 Nämnvärt är att detta inte innebär att västerländska fordon i sig är mera vänliga än exempelvis sovjetiska, 

utan att de för en västerländsk individ lättare kan betraktas som egna. 
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Bild 6 - Nederländsk/Tysk Boxer AFV (Armoured Fighting Vehicle – Bepansrat stridsfordon) 

 

Bild 7 – Amerikansk Stryker AFV (Armoured Fighting Vehicle – Bepansrat stridsfordon) 
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Bild 8 - Sovjetisk T-62 stridsvagn  

 

Bild 9 - Sovjetisk T-72 stridsvagn  
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Bild 10 – Sovjetisk BTR-60 APC (Armoured personel Carrier – Bepansrat trupptransportfordon) 

Självklart har även Sovjetiska stridsfordon kantigheter i sin design, men dessa är mindre ofta 

förekommande jämfört med västerländska stridsfordon. I exemplet med det Sovjetiska 

trupptransportfordonet BTR-60 (Bild 10) kan dess rundhet återspeglas i bland annat dess 

kanontorn och diverse toppluckor. 

Principen om en mera kantig design påverkade i princip alla aspekter av 

huvudstridsfordonets design; i allt ifrån småskaliga detaljer till pansarets utformning. Denna 

designfilosofi kan återspeglas i Bild 3. 

En annan mycket viktig skillnad mellan västerländsk och sovjetisk design är fokus kring 

kvantitet eller kvalitet. Till skillnad från USAs fokus kring kvalitet var den sovjetisk filosofin 

under kalla kriget att kvantitet var av högre vikt. I egenskap av detta mål om att tillverka så 

många fordon som möjligt minskades således kvaliteten, med resultatet att bland annat den 

formmässiga helheten på fordonen försämrades (Hirao, 1994). Rent visuellt ledde detta till 

en mera hopplåstrad känsla i de Sovjetiska fordonens utformning samt en mindre stilren 

helhet jämfört med västerländska fordon. Detta kan ses speciellt tydligt vid jämförelse 

mellan den amerikanska m1a2 stridsvagnen (Bild 5), den brittiske Challenger 2 stridsvagnen 

(Bild 5) och de Sovjetiska T-62 samt T-72 stridsvagnarna (Bild 8 och Bild 9). Här kan det ses 

att de västerländska stridsvagnarna är, förutom ”kantigare”, mindre plottriga i sitt utseende 

samt har en mer sammanhängande visuell stil.  

Dessa principer och skillnader i designfilosofier påverkade i princip alla aspekter av 

huvudstridsfordonets design; i allt ifrån småskaliga detaljer till pansarets utformning. Denna 

designfilosofi kan återspeglas i Bild 3. 

4.3.2 Utgångar och luckor 
Hur ett stridsfordons diverse luckor och öppningar är utplacerade och utformade är en viktig 

del av dess design, både för att de är potentiella svaga punkter i dess bepansring samt för att 

deras placering påverkar var de andra objekten på stridsfordonet skall sitta, som placering av 
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kanontorn och så vidare. Självklart borde luckorna även befinna sig på logiska och praktiska 

ställen.  

 

Förarluckan 

Förarluckan på stridsfordonet designades för att tillåta maximal utblick för en eventuell 

förare, men fortfarande skydda denne från fara. Arbetsprocessen för förarluckan gick ut på 

att jag först gjorde ett hål i stridsfordonets underrede, varefter jag sedan modellerade locket 

på förarluckan som skulle passa in. Detta stadium kan ses i Bild 3 vid den röda markören. 

Efter att själva locket var klart modellerade jag tillhörande fönster och diverse hållare samt 

skruvar (Bild 11); 

 

Bild 11 – Förarluckan 

Bakre lucka 

Eftersom ett av målen för stridsfordonet var att det skulle kunna ha plats för passagerare 

och skadade föll det sig naturligt att en större bakre lucka skulle vara nödvändig. 
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Bild 12 - Bakre luckan 

Bild 12 visar bakluckans slutgiltiga design, med dess fokus på skydd och durabilitet i form av 

olika pansarplåtar och kraftiga fästen. Den blå pilen i Bild 12 visar att luckan öppnas nedåt 

för att därmed även fungera som en ramp för att komma in i stridsfordonet.  

4.3.3 Bestyckning 
Med stridsfordonets underrede med tillhörande luckor och öppningar färdiga började jag 

arbeta med att ta fram huvudvapnet för stridsfordonet. Något som framkom tydligt i den 

kortfattade undersökningen var att skydd var något av det viktigaste för de flesta av 

informanterna; därför valde jag att designa bestyckningen på sådant sätt att de inte skulle 

behöva någon fysisk bemanning på utsidan av stridsfordonet – det vill säga; alla vapen styrs 

från insidan av stridsfordonet. 

De mål som satte störst prägel på stridsfordonets bestyckning var följande;  

Målen om många mindre kanoner, fokus på snabbhet samt att stridsfordonet skulle vara väl 

beväpnat är de mål som mest påverkat stridsfordonets bestyckning. Även här återkommer 

de hårda kanterna kända från västerländska stridsfordon. 

Primärbestyckning  

Utifrån målen som presenterades valde jag att inte utforma någon storskalig kanon till 

stridsfordonet, utan gjorde istället en mindre automatkanon, vilken kan ses i Bild 13; 
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Bild 13 - Primärbestyckningen 

Som kan ses i Bild 13 spelade även målen kring att stridsfordonet skulle tåla mycket samt ha 

många olika optiksystem in i primärvapnets utformning och påverkade dess design genom 

implementering av diverse pansarplåt runt själva tornet samt behållaren innehållande alla 

olika optiska objektiv etcetera (färgat blått i Bild 13). 

 

Sekundärbestyckning 

Stridsfordonets sekundärbestyckning designades utefter samma mål som 

primärbestyckningen, men var inte någon automatkanon utan ett fjärrstyrt maskingevär av 

mindre kaliber (Bild 14); 
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Bild 14 - Sekundärbestyckningen 

Även här fanns pansarplåten med samt alla objektiven som sågs på primärbestyckningen. Jag 

lade även till mindre objektiv/kameror längs med fästena vid den främre delen, markerat 

med blått i Bild 14, i enlighet med målet om flera optiska system. Detta resulterade i en 

bättre överblick av situationen utanför stridsfordonet för dess passagerare. 

4.3.4 Skydd 
Bild 3 visar som nämnts tidigare den slutgiltiga versionen på stridsfordonets underrede. 

Förutsatt att detta underrede endast var delvis bepansrat tyckte jag inte att det stämde väl 

nog överens med alla mål om högt skydd, så jag valde att introducera ett par olika 

skyddsattribut; bland annat i form av explosivt reaktivt pansar (Medin, Olsson, Sjöö, & 

Lundgren, 1989), rökgranater, V-format hull (Mills, Boczek, Klatte & Poland, 2008) samt 

aktiva försvarssystem (Gravelin, Patton, Francis, Breen, Davis, Ahearn, Swierczek & Jenkins, 

2007). 

Explosivt Reaktivt Pansar 

Explosivt reaktivt pansar integrerades i stridsfordonets design specifikt utifrån målen och 

attityderna om att stridsfordonet skulle tåla mycket, inte ha några direkta svagheter, vara 

stilrent samt stiligt. Explosivt reaktivt pansar fungerar genom att man i en metallkub placerar 

en liten mängd sprängämne; när sedan en projektil penetrerar en av sidorna på kuben 

exploderar sprängämnet och slungar iväg projektilen. Efter att sprängämnet exploderat är 

dock det reaktiva pansaret förbrukat. Det är därför som de reaktiva plattorna är relativt små 

i syfte att förhindra att ett jättestort område blir utan reaktivt skydd efter endast en träff 
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(Medin, Olsson, Sjöö, & Lundgren, 1989). Vad gäller stridsfordonets stilighet 

(snygghet/stilrenhet) placerades det reaktiva pansaret utanpå stridsfordonet och gömde 

därmed allt kablage och andra triviala detaljer som annars funnits på utsidan av 

stridsfordonet. 

Jag började med att ta fram två olika designer på de plattor som det explosiva reaktiva 

pansaret består av, representerat i Bild 15 som de blåa och rödmarkerade plattorna; 

 

Bild 15 – De två versionerna på det explosiva reaktiva pansaret 

Det slutade med att jag valde att klä stridsfordonet i den blåa versionen av det reaktiva 

pansaret då den hade mindre överdrivna proportioner jämfört med den röda versionen 

(exempelvis dess bultar), men även var uppbyggd av mindre plattor vilket resulterade i ett 

övergripande bättre skydd. Resultatet från påläggningen av det reaktiva pansaret ovanpå 

stridsfordonets underrede kan ses i Bild 16; 

 

Bild 16 – Vidareutvecklade designen med det explosiva reaktiva pansaret 
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Aktiva Försvarssystem 

Aktiva försvarssystem integrerades i stridsfordonets design eftersom det fanns ett mål som 

tog upp just det försvarssystemet. Det var dock något knepigt att ta fram trovärdiga designer 

på detta system, så jag tog inspiration från redan existerande västerländska aktiva 

försvarssystem (Bild 17); 

 

Bild 17 - Diverse implementeringar av "Trophy" aktivt försvarssystem 

Utifrån dessa två bilder designade jag sedan min version av det aktiva försvarssystemet, med 

samma stil på plattan, dock med en markant skiljande design på de resterande delarna. Bild 

18 visar hur den slutgiltiga designen på det aktiva försvarssystemet för stridsfordonet blev; 

 

Bild 18 – Aktiva försvarssystemet 
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Rökgranater 

En annan mycket viktig del av stridsfordonets försvar var dess användande av rökgranater. 

Dessa designades för att tillåta en så stor potentiellt effektiv målyta som möjligt för 

rökgranaterna genom att placera ut sagda granater i en 90 graders semicirkel. Denna 

egenskap underlättade även målet om att lättare kunna retirera eller gömma sig. Resultatet 

från designen kan ses i Bild 19;  

 

Bild 19 - Rökgranater 

 

Minskydd 

Den sista av de detaljer på stridsfordonet som designades specifikt för att ge extra skydd var 

utformningen på underredet, i enlighet med målet om att skydda mot IEDs och minor. 

En egenskap som ofta tillämpas på militärfordon för att skydda mot minor och andra 

explosioner underifrån är ett så kallad V-format underrede, även kallat V-hull (Mills, Boczek, 

Klatte & Poland, 2008). Denna formmässiga egenskap kan ses i Bild 20 som visar 

stridsfordonet bakifrån, med tillhörande pilar som visar hur en eventuell explosion 

underifrån skulle ledas bort från själva stridsfordonet; 
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Bild 20 – V-formade underredet 

4.3.5 Framdrift 
Stridsfordonets framdrift var en punkt som huvudsakligen byggde på följande mål om att 

stridsfordonet skulle ha hjul och inte larvband samt även skulle kunna ta sig fram i djupt 

vatten. 

Det föll sig därmed naturligt att stridsfordonet förutom hjul även skulle ha ett system för 

framdrift i vatten. 

Hjul 

För att ta fram hjulens design gjorde jag först två versioner av däcken, där de största 

skillnaderna var däckens mönster, vilket kan ses i Bild 21; 
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Bild 21 – De två versionerna på hjulen 

Bägge mönstren togs från redan existerande västerländska stridsfordon, vilket kan ses i Bild 

5 och 6. I slutänden valdes den blåmarkerade versionen av däcken eftersom den hade ett 

grövre mönster och på så sätt framstod som att stämma bättre överens med bland annat 

målet om att lätt kunna ta sig fram i alla olika sorters terräng. 

 

Vattendrift 

För att stridsfordonet skulle kunna ta sig fram i djupt vatten var det tvunget att förutom sina 

hjul även ha ett propellersystem. När jag gjorde propellern försökte jag även att integrera in 

andra mål i dess design, som att den skulle tåla mycket. 

 

Bild 22 – Propellern med tillhörande skyddsbur 
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Bild 22 visar den slutgiltiga designen på propellern, med ett skyddande bur mot diverse 

stötar och liknande. Jag funderade till en början även på att ha något sorts pansar runt 

propellern men fann att det blev för överdrivet och antagligen skulle begränsa det möjliga 

vattenflödet.  

4.3.6 Detaljarbete - Slutskede 
Med de mest framträdande delarna av stridsfordonets design avklarade gick jag in för att 

lägga till så många relevanta detaljer på stridsfordonet jag kunde, med kravet att de 

understödde de mål, attityder och ståndpunkter som framkom i den kortfattade 

undersökningen utan att gå till överdrift. I denna kategori föll även utplacering av 

färdigställda objekt; som de aktiva försvarssystemen, propellern och bestyckningen. 

 

Optiska detaljer 

Ett av de mål jag strävade efter att tillmötesgå i detaljdelen av stridsfordonets design var 

målet om optik och träffsäkerhet. Jag ville uppnå dessa genom att, med måtta, placera ut så 

många objektiv som möjligt på stridsfordonet. Mitt resonemang kring det hela var att; ju 

större överblick de som styr stridsfordonet har, desto bättre skulle de kunna prestera i 

konflikter. Detta innefattar även träffsäkerhet vid rörelse då vapensystemen potentiellt sett 

skulle kunna få mer pålitlig information om fiendens position ju flera källor det funnits att 

hämta information från. Detta ökar även stridsfordonets överlevnadsmöjligheter då det 

skulle kunna hålla uppsikt åt flera håll samtidigt. Alla de olika kameraobjektiven som 

placerades på stridsfordonet kan ses i Bild 23, 24, 25 och 26 vid de blå markörerna. 

 

Försvarssystem 

För att maximera stridsfordonets potentiella överlevnadsförmåga placerade jag ut det aktiva 

försvarssystemet på ett sådant sätt att de skyddade alla möjliga riktningar, vilket kan ses i 

Bild 23, 24, 25 och 26 vid de orange markörerna. Jag placerade även ut rökgranaterna på 

stridsfordonet, även här vid ställen för att maximera deras potentiella effektiva områden. 

Dessa är markerade med gula markörer i Bild 23, 24, 25 och 26. 

 

Bestyckning 

I slutet av designfasen placerade jag ut primärvapnet och två sekundärvapen på 

stridsfordonet. Deras placering valdes för att maximera den möjliga yta som de olika vapnen 

skulle kunna täcka samtidigt, utan att hamna i varandras skjutfält. Bestyckningen är 

markerad med röda markörer i Bild 23, 24, 25 och 26. 
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Propeller 

Stridsfordonets propeller placerades på varsin sida baktill på stridsfordonet. De finns 

markerade med gröna markörer i Bild 23, 24, 25 och 26. 

 

Luckor 

Alla de olika luckornas utplacering på stridsfordonet finns markerade med rosa markörer på 

Bild 23, 24, 25 och 26. 

 

Diverse detaljer 

Förutom det som redan nämnts lade jag även till en del mera allmänna egenskaper i 

stridsfordonets design, som förvaringsutrymmen (lila markörer), lampor (turkosa markörer) 

och kommunikationsmedel som antenner och liknande (bruna markörer).  

 

Bild 23 – Slutmodellen med alla detaljer, framsidan 
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Bild 24 - Slutmodellen med alla detaljer, främre perspektiv 

 

Bild 25 - Slutmodellen med alla detaljer, sidan 
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Bild 26 - Slutmodellen med alla detaljer, bakre perspektiv 

 

Bild 27 - Slutmodellen med alla detaljer, baksidan 
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4.4 Sammanfattning och diskussion 
Arbetsmässigt har den praktiska delen av examensarbetet varit uppdelad i två 

huvudkategorier; kontrollfordonets utformning och huvudfordonets utformning. 

Kontrollfordonet gjordes utifrån en blåkopia på ett redan existerande västerländskt 

stridsfordon; det Svenska stridsfordon 90. Själva modelleringen var i sig smärtfri med 

undantag av de tillfällen där blåkopian inte stämde överens med de andra referensbilderna 

angående vissa detaljer (olika kanoner, design på luckor osv); ett resultat av att det finns 

många olika modeller av strf90, där de olika modellerna även har ett antal olika 

subversioner. 

Efter att kontrollfordonet var färdigt påbörjades arbetsprocessen för huvudfordonet. Det 

första som gjordes var den förberedande undersökningen, där resultatet visade att 

majoriteten av informanterna föredrog ett mycket flexibelt, men fortfarande effektivt, 

stridsfordon med krav för att bland annat kunna förse eldunderstöd, trupptransport samt 

kunna ta sig fram över en mängd olika terräng. Resultatet från den kortfattade 

undersökningen låg sedan till grund för utformandet av huvudfordonet, där jag även tog 

influenser från redan existerande västerländska stridsfordon.  

Om man jämför de två stridsfordonen – kontrollfordonet och huvudfordonet – användes 

samma modelleringsstil för bägge stridsfordonen i syfte att förhindra felkällor. Detaljmässigt 

låg dock fokus vid huvudfordonet eftersom så många intressen (mål, ståndpunkter och 

attityder) som möjligt skulle integreras i dess design. 

Även om kontrollfordonet var ett måste för att kunna möjliggöra en jämförelse av resultatet 

från huvudfordonet var det även en potentiell felkälla för huvudundersökningen; 

stridsfordonet strf90 som användes som blåkopia för kontrollfordonet är ett relativt välkänt 

stridsfordon och även om det specifikt stod i undersökningen att fokus endast skulle ligga vid 

visuella aspekter av stridsfordonen kanske andra influenser kommer med; som att 

respondenterna sett svenska soldater använda dessa stridsfordon i Afghanistan på tv eller 

liknande. 
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5 Resultat 
Syftet med detta examensarbete var att pröva en metod där man använder sig av en 

målgruppens mål, ståndpunkter och attityder i designen av föremål för att få det att lättare 

uppfattas som vänligt sinnat/eget. Fokus i detta examensarbete ligger vid stridsfordon, så 

metoden testades genom att först modellera ett kontrollfordon utifrån en blåkopia av ett 

existerande västerländskt stridsfordon och sedan designa och modellera ett "huvudfordon" 

utifrån målgruppens intressen i form av mål, ståndpunkter och attityder. 

Nästa steg var att utvärdera hur effektivt tillvägagångssättet var. Detta gjordes genom en 

enkätundersökning. I enkäten presenterades båda stridsfordonen och respondenterna fick 

uppge hur väl de kunde identifiera sig med respektive stridsfordon/hur egna/vänligt sinnade 

de kändes. Resultaten från vardera stridsfordon jämförs sedan för att undersöka hur väl 

metoden lyckades, och om den är tillförlitlig och lämplig inte bara i teorin, utan även i 

praktiken.  

Enkätundersökningen visade att huvudfordonet fick ett i överlag mera positivt mottagande 

av respondenterna med resultatet 6,54 av 10 för huvudfordonet kontra 4,86 av 10 för 

kontrollfordonet. Detta resultat, vilket kan skildras i (Figur 28), visar således att 

huvudfordonet ansågs vara ~35 % mera vänligt sinnat/eget jämfört med kontrollfordonet. 

Hur eget/vänligt sinnat är fordonet?

6,54
4,86

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Huvudfordon Kontrollfordon

Huvudfordon 6,54

Kontrollfordon 4,86

Figur 28 – Hur eget /vänligt sinnat är stridsfordonet? 

Respondenterna fick även fylla i vilka specifika attribut på de två stridsfordonen som de 

kunde identifiera sig med/uppfattade som vänligt sinnade kontra inte kunde identifiera sig 

med. Om ett visst attribut inte ansågs vara vänligt sinnat innebar detta dock inte 

nödvändigtvis att detaljen tvunget ansågs falla inom kategorin 'inte vänligt sinnat' - 

exkludering från den ena kategorin innefattade inte nödvändigtvis inkludering i den andra. 
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Därför uppkom inte det totala antalet röster i denna del in på den totala mängden 

respondenter i själva undersökningen - maximum antalet röster ett visst attribut kunde få 

var dock 50 (totala mängden respondenter i undersökningen). Grafen under visar hur 

attributen på de två stridsfordonen uppfattades relativt jämlikt som vänligt sinnade, med 

undantag för stridsfordonens framdrift där huvudfordonet fick 34 positiva röster gentemot 

kontrollfordonets 17 (Figur 29);  

Attribut respondenterna kunde identifierade sig med

24

23

10

34

23

26

12

17

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Röd (försvar)

Gul (Luckor)

Blå (Beväpning)

Grön (Framdrift)

Huvudfordon Kontrollfordon

Kontrollfordon 23 26 12 17

Huvudfordon 24 23 10 34

Röd (försvar) Gul (Luckor) Blå (Beväpning) Grön (Framdrift)

 

Figur 29 – Attribut som respondenterna kunde identifiera sig med 

Figur 30 visar således vilka specifika delar på stridsfordonen som respondenterna kunde 

identifiera sig med/inte upplevde som egna/vänligt sinnade; 

Attribut respondenterna inte kunde identifierade sig 

med
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Röd (försvar)
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Blå (Beväpning)

Grön (Framdrift)

Huvudfordon Kontrollfordon

Kontrollfordon 18 16 37 17

Huvudfordon 22 16 26 10

Röd (försvar) Gul (Luckor) Blå (Beväpning) Grön (Framdrift)

 

Figur 30 - Attribut som respondenterna inte kunde identifiera sig med 
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Figur 28 visar vilka specifika delar på stridsfordonen som respondenterna inte kunde 

identifiera sig med/inte ansåg vara vänligt sinnade/egna. 

Nationalitet
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Figur 31 – Respondenternas hemland 

Som kan ses i Figur 31 kom huvuddelen av respondenterna från Sverige (39), fem kom från 

USA, två kom från England och en vardera från Finland, Norge och Tyskland. En av 

respondenterna valde att inte fylla i sitt hemland, därför finns det även med en ”okänd” 

individ. Detta visar även att den totala mängden respondenter i huvudundersökningen 

uppkom till 50 stycken.  
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Figur 32 – Respondenternas kunskap kring stridsfordon 
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Figur 32 visar respondenternas kunskapsnivå kring stridsfordon. X axeln representerar 

kunskapsnivån som respondenterna kunde välja, medans Y axeln visar antalet röster. 

Gällande Respondenternas tidigare kunskap om stridsfordon låg medelvärdet på 5,92 av 10. 

I överlag var resultatet mycket spritt, dock med viss majoritet som värderade sin 

kunskapsnivå kring 7-8 av 10.  

Tidigare kunskap kontra uppfattning som vänligt sinnat

6,4

4,15

6,633

5,333

0
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1 till 5 6,4 4,15

6 till 10 6,633 5,333

Huvudfordon Kontrollfordon

Figur 33 - Hur respondenternas tidigare kunskap om stridsfordon påverkade deras uppfattning om kontroll- och 

huvudfordonet som vänligt sinnat eller ej. 

Figur 33 visar hur respondenternas tidigare kunskap om stridsfordon påverkade hur de 

värderade kontroll- respektive huvudfordonet som eget/vänligt sinnat. Grafens Y-axel 

representerar hur väl stridsfordonen uppfattades som vänligt sinnade/egna medans x axeln 

visar de två stridsfordonen i var sin separat kolumn där uppfattning av respektive 

kunskapsgrupp representeras av de två färgerna.  
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6 Diskussion och analys 
Utgångspunkten för detta examensarbete var att testa metoden som beskrivs i kapitel 2.2.1 

för att designa objekt, i det här fallet stridsfordon, så att de framstår som egna/går att 

identifiera sig med för den tänkta målgruppen. Metoden går ut på att man påverkar 

målgruppen att uppleva objektet positivt genom att i objektets design bygga på 

målgruppens mål, ståndpunkter och attityder.  

6.1 Analys av resultatet 
Den totala mängden respondenter i den huvudsaklige undersökningen uppkom till 50 

individer. Figur 31 visar att endast individer av västerländskt ursprung deltog i 

undersökningen, vilka även var ett av kraven för examensarbetets målgrupp.  

Resultatet från den utvärderande undersökningen visar bland annat att det stridsfordon som 

tagits fram genom användande av denna designmetod, det så kallade huvudfordonet, i 

överlag fick ett mer positivt mottagande från respondenterna, jämfört med kontrollfordonet 

(medelvärde på 6,54 av 10 jämfört med kontrollfordonets 4,86 av 10 (se figur 28)). 

sammanliknat med kontrollfordonet (4,86) blev alltså mottagandet av huvudfordonet (6,54) 

cirka ~35 % högre. Utifrån detta verkar det alltså som att den valda metoden för 

huvudfordonets design fungerade på ett önskvärt sätt. Resultatet från detta examensarbete 

stämmer även överens med resultat från tidigare studier inom samma område, som studien 

kring rullstolar för barn; A wheelchair can be fun: a case of emotion-driven design (Desmet & 

Dijkhuis, 2003) som visade att den rullstol som bäst togs emot av informanterna var den som 

designats utifrån deras intressen (mål, ståndpunkter och attityder), det vill säga den rullstol 

som designades användande samma metod som detta examensarbete tillämpade på 

designen av huvudfordonet. Detta är i sig ett argument för designmetodens lämplighet och 

tillförlitlighet för design av livlösa objekt.  

Om man sedan granskar talen från delen av undersökningen som behandlade hur 

respondenterna upplevde separata delar på stridsfordonen som vänligt sinnade kan det 

även här ses en fördel för huvudfordonet, speciellt kring stridsfordonens framdrift där 

huvudfordonet hade 34 respondenter som ansåg att dess hjul och/eller propeller var lättare 

att identifiera sig med/mera vänligt sinnat än kontrollfordonets larvband (Figur 29). Gällande 

attribut som respondenterna inte kunde identifiera sig med var det även här en fördel för 

huvudfordonet; Figur 30 visar att respondenterna i överlag ansåg att kontrollfordonets olika 

attribut var mindre lätta att identifiera sig med jämfört med huvudfordonets, med undantag 

för stridsfordonens defensiva attribut där huvudfordonet hade 4 fler röster.  

 Men eftersom huvudfordonet var designat utifrån målgruppens mål, ståndpunkter och 

attityder i syfte att framstå som så eget/lätt att identifiera sig med som möjligt, varför ansåg 

då några av respondenterna att vissa av huvudfordonets olika attribut inte var lätta att 

identifiera sig med? En anledning till detta är att alla respondenterna inte har samma 

känslomässiga respons för stridsfordonets olika designmässiga attribut; en majoritet av 

intressena som inspirerade huvudfordonets design stämmer självfallet in på de flesta av 
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respondenternas intressen, (något som återspeglas i huvudfordonets uppfattade helhet om 

6,54; figur 29), men eftersom alla människor reagerar olika på en given känslomässig 

stimulans är det inte sakligt att anta att alla respondenterna skulle klassificera alla av 

huvudfordonets attribut som lätta att identifiera sig med/egna/vänligt sinnade. 

Det finns några andra eventuella felkällor som måste tas med i beräkningen över 

designmetodens lämplighet för design av stridsfordon. Ett par av dessa beror på själva 

kontrollfordonet; stridsfordon 90.  

Den första möjliga felkällan var att kontrollfordonet, stridsfordon 90, var relativt olikt 

huvudfordonet. Det hade exempelvis larvband jämfört med huvudfordonets hjul plus 

propeller. Ur aspekten att målgruppen föredrog ett stridsfordon med vissa bestämda 

egenskaper, som hjul istället för larvband, var det således kanske inte konstigt att 

huvudfordonet värderades mera som vänligt sinnat/eget än kontrollfordonet. Antar man 

dock att en design uppfattas som mera egen/vänligt sinnad om det överensstämmer med sin 

målgrupps intressen - delvis att designmetoden fungerar -, hade antagligen även ett verkligt 

västerländskt stridsfordon med exempelvis hjul istället för larvband mottagits bättre. Detta 

alternativa västerländska hjuldrivna stridsfordon hade därmed varit mera likt målgruppens 

intressen - samt även mera likt huvudfordonet - och därmed antagligen uppfattats som mer 

vänligt.   

Resonemangen kring stridsfordonens egenskapers betydelse för deras uppfattning som 

vänligt sinnat/eget bygger dock på att man utgår från att designmetoden faktiskt fungerar. 

Det borde också nämnas att även om intressen som "hjul över larvband" är ganska specifika 

kring vad som menas/hur det borde se ut, låg mycket fokus i huvudfordonets design kring 

mera subtila och/eller diffusa intressen.  

Faktumet att kontrollfordonet faktiskt var baserat på ett verkligt stridsfordon är den andra 

orsaken till att kontrollfordonet kan ha varit en felkälla till huvudunderökningen; 

stridsfordonet som kontrollfordonet gjordes efter har en historia, inte minst i europeiska 

länder där det är i aktiv tjänst. Eftersom majoriteten av respondenterna i 

huvudundersökningen kom från just Europa är det således sannolikt att en eller flera av 

respondenterna har haft antingen positiva och/eller negativa upplevelser av 

kontrollfordonets verkliga motsvarighet, vilket kan ha påverkat honom/henne till att ha gett 

kontrollfordonet antingen högre eller lägre värden. Denna felkälla motsägs dock lite i och 

med att det tydligt stod i undersökningen att endast visuella egenskaper skulle behandlas. 

Det är dock alltid svårt att veta ifall respondenterna faktiskt var helt objektiva i sin 

genomgång av frågorna, eller om han/hon omedvetet påverkats av sina tidigare 

erfarenheter. 

En vidareutveckling av denna felkälla är ifall respondenterna med en högre tidigare kunskap 

om stridsfordon upplevde kontrollfordonet som mera vänligt sinnat/eget jämfört med de 

respondenter med lägre tidigare kunskap. Detta eftersom de möjligtvis inte bara visste 
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precis vilket verkligt stridsfordon som kontrollfordonet baserades på, utan även vet vad det 

hade för historia; vilka konflikter det använts i, vilka nationer som använt det och så vidare. 

 Detta kan ses i figur 33 som visar förhållandet mellan tidigare kunskap om 

stridsfordon och huvud/kontrollfordonets klassificering som vänligt sinnade/egna; 

kontrollfordonet värderades cirka ~29 % (~5,333 kontra 4,15) högre av respondenterna med 

en högre tidigare kunskap om stridsfordon (kunskapsnivå på 6 till 10) än av respondenterna 

med en lägre tidigare kunskapsnivå (från 1 till 5). Samma fenomen kan även skådas för 

huvudfordonet, även om skillnaden här var markant mindre med 6,4 från respondenterna 

med lägre tidigare kunskap (1 till 5) kontra ~6,633 från de med högre tidigare kunskap (6 till 

10). Det kan diskuteras ifall detta endast var en tillfällighet och inte ett faktiskt resultat av att 

andra aspekter än stridsfordonens visuella egenskaper påverkade deras upplevda 

framställning som vänligt sinnade/egna, men det är heller inte ett orealistiskt antagande. 

Även med detta i åtanke var huvudfordonet fortfarande värderat högre än kontrollfordonet 

bland respondenterna med en högre tidigare kunskap, med 6,633 för huvudfordonet och 

5,333 för kontrollfordonet. 

En annan felkälla för huvudundersökningens resultat var respondenternas ålder. 

Problematiken ligger i att dessa aspekter valdes att inte tas upp i huvudundersökningen; hur 

påverkade respondenternas ålder resultatet? Att påstå att de äldre respondenterna 

möjligtvis uppfattade stridsfordonen annorlunda jämfört med de yngre respondenterna 

eftersom de haft mera tid att bilda en uppfattning av stridsfordon rent generellt - både ur ett 

fiktivt och ett verkligt sammanhang - är inte en orimlighet.   

 I Figur 33 kan det dock ses att respondenterna med en högre tidigare kunskap 

uppfattade stridsfordonen som mera vänligt sinnade jämfört med hur de uppfattades av 

respondenterna med en lägre tidigare kunskap. I egenskap av detta hade det varit intressant 

att veta hur resultatet blivit om det funnits ett minimum för respondenternas ålder.  

Även med dessa eventuella felkällor med i beräkning är det fortfarande rimligt att påstå att 

resultatet från huvudundersökningen är tillförlitligt. Min slutsats är alltså att metoden som 

användes för att ta fram huvudfordonets design är tillförlitlig både teoretiskt samt för 

praktisk tillämpning. 

6.2 Reflektion 
Med undersökningen avklarad, blev resultatet vad jag väntade mig? Från början var jag 

ganska säker på att den huvudsakliga undersökningen skulle spela ut sig som de gjorde; mitt 

ämnesval för  testningen av designmetoden, det vill säga stridsfordon, var om något mer 

extrem än de som använts i tidigare studier - som studien kring rullstolar (Desmet & Dijkhuis, 

2003)-, men principen var i grunden hela tiden den samma; att använda sig av en målgrupps 

mål, ståndpunkter och attityder för att designa ett livlöst föremål att framstå på ett speciellt 

sätt. 

I A wheelchair can be fun: a case of emotion-driven design (Desmet & Dijkhuis, 2003) 

utvärderades resultatet genom en kvalitativ undersökning, i motsats till detta 
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examensarbetes kvantitativa huvudundersökning. Resultatet från Desmet och Dijkhuis 

kvalitativa undersökning visade bland annat vilka känslor som rullstolen som var designad 

efter barnens (informanternas) intressen frambringade. Eftersom det var en kvalitativ 

undersökning var dock urvalsgruppen för deras undersökningen relativt begränsad; ur den 

aspekten hade det varit intressant att veta ifall barn från andra områden hade reagerat lika 

positivt till den intressedesignade rullstolen. Detta är orsaken till att detta examensarbete 

hade en kvantitativ undersökning; en större urvalsgrupp möjliggjorde inkludering av flera 

åsikter i resultatet vilket för den här undersökningen gjorde möjligt test av designmetodens 

lämplighet för praktisk användning mot en större skara människor, med fokus på om den 

fungerar och inte hur den fungerar.  

Något som eventuellt skulle kunnat ändra resultatet för den kvantitativa undersökningen var 

ifall huvudfordonet i tillägg till kontrollfordonet även jämfördes mot ett stridsfordon som 

direkt motsatte många, om inte alla, av de intressen som kom fram ur den förberedande 

undersökningen inför designen av huvudfordonet. Utgår man ifrån att metoden som 

tillämpades på huvudfordonet fungerar för att höja känslan med vilka ett stridsfordon 

upplevs borde således även det motsatta gälla för ett stridsfordon som är designat efter 

precis motsatsen. 

Ifall dessa stridsfordon jämfördes mot varandra i huvudundersökningen skulle detta 

antagligen höja graden med vilka huvudfordonet mottogs eftersom den visuella kontrasten 

mellan de tre stridsfordonen (huvudfordonet, kontrollfordonet samt motsatsfordonet) skulle 

varit såpass mycket högre. Detta skulle resulterat i att skalan i undersökningen för hur 

vänligt sinnat de olika stridsfordonen uppfattades, som gick från 1 till 10, skulle varit mycket 

mer extrem. Eventuellt skulle detta motsatsfordon även kunnat vara designat utifrån icke-

västerländska individers mål, ståndpunkter och attityder. 

En annan del av arbetet som kunnat gjorts annorlunda är ifall kontrollfordonet arbetades till 

samma detaljnivå som huvudfordonet i syfte att förhindra eventuella skillnader i resultatet 

från undersökningen på grund av skiljaktigheter i detaljrikedomen mellan de två 

stridsfordonen. Dock så fanns det inte nog med tid för att bägge stridsfordonen skulle nå 

samma detaljnivå, så huvudfordonet fick ta prioritet med ändamålet att inkludera så många 

intressen som möjligt i sin design. 

6.3 Vidare Forskning 
I det långsiktiga skulle en bredare studie kring mål, ståndpunkt och attitydmetoden med 

många flera tillämpningar av metoden på olika föremål kunna genomföras - för att ännu 

säkrare säkerställa dess funktionalitet. 

Ett annat möjligt exempel på en mera kortsiktig vidare forskning är en undersökning som 

prövar om denna metod även fungerar för levande objekt. Exempelvis skulle en protagonist i 

ett datorspel kunna designas för att lättare kunna identifieras som vänligt sinnad av spelets 
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målgrupp? En motsättning till denna undersökning skulle vara om man istället i ett datorspel 

ville få en karaktär att framstå som så elak/läskig som möjlig. 

Designen på denna elaka/läskiga karaktär skulle kunna genomföras på två sätt; 

Den första designen på den läskiga/elaka karaktären skulle kunna tas fram genom att ta de 

intressen som målgruppen upplevde som passande för en hjälteliknande karaktär eller 

protagonist och utforma den elaka/läskiga karaktären till att motsäga dessa - det vill säga; 

designen jobbar mot målgruppens intressen. 

Den andra designen för den elaka/läskiga karaktären skulle kunna fungera genom att man 

helt enkelt utför en separat undersökning där man undersöker vilka intressen målgruppen 

har kring elaka/läskiga karaktärer.  

Dessa två metoder för att designa den elaka/läskiga karaktären på skulle sedan kunna 

jämföras - vilken gav bäst resultat? Vilken metod krävde minst arbete? Vilken metod hade 

bäst förhållande mellan arbetsbörda och resultat? 

Alla dessa olika frågor hade varit intressanta att besvara eftersom spelutveckling handlar 

mycket om att kompromissa fram den bästa metoden för att lösa ett problem med så bra 

resultat som möjligt på så liten tid som möjligt. 

Det hade även varit intressant att testa designmetodens lämplighet till att välja ut fordon. 

Det vill säga, om  man i ett spel skall använda ett verkligt fordon och vill att det skall 

uppfattas på ett visst sätt - hur väljer man rätt fordon? Det finns väldigt många olika sorters 

fordon att välja mellan, även om man vet vad det ska ha för roll. Genomför man då endast 

den förberedande undersökningen för att ta fram sin målgrupps intressen kan man sedan 

välja ett verkligt fordon som bäst stämmer in på intressena. Således kan man antagligen 

lättare få ett bättre mottagande av sina spelare när de interagerar med fordonet ifråga. 

Även en mera generell studie av olika objekt med mindre extrema användningsområden än 

stridsfordon varit intressant att genomföra - exempelvis mobiltelefoner eller TV apparater 

osv. 
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Bilagor 
1A:  

Finns tillgänglig på Internet:  

http://dl.dropbox.com/u/15627101/Enkat/survey_friendly_hostile_final.html

 

 



 

 48 

 



 

 49 

 



 

 50 

 

 

2A: 
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3A: 

Vänligt sinnat/eget stridsfordon (rev 2) 

Namn: 

Email: 

Hur bör ett stridsfordon vara designat för att DU bäst skall kunna identifiera det som eget 

(det vill säga; tillhörande dig själv)/vänligt sinnat gentemot dig? Ta inte upp speldesign i 

denna undersökning; fokus borde ligga på visuella eller funktionella uppfattningar om hur 

DITT EGET stridsfordon skulle sett ut ifall du själv fick bestämma dess egenskaper. Nämn 

gärna åsikter kring larvband kontra hjul, runda respektive hårda former, offensivt eller 

defensift eller trupptransport gentemot renodlat stridsfordon. 

(Mål) Jag vill helst använda ett stridsfordon som …: 

-  (exempelvis: … som är snabbt) 

- … 

(Ståndpunkter) Stridsfordon borde vara …:   

- (exempelvis: … lågsamma) 

- … 

(Attityder) Jag föredrar stridsfordon som ser …:   

- (exempelvis: … Häfftiga ut) 

- … 
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4A: 

Resultat från den kortfattade undersökningen 

 (Mål) Jag vill helst använda ett stridsfordon som …:  

- har plats för passagerare/skadade 

- är väl beväpnat  

- har många mindre kanoner än ett fåtal stora (2 stk)  

- har minst två vapen  

- har ett litet snabbt vapen över stort långsamt vapen (2 stk)  

- är träffsäkert även vid rörelse 

- lätt kan retirera om det måste 

- är utrustat med aktiva försvarssystem  

- tål mycket (2 stk) 

- har skydd mot IEDs och minor (2 stk) 

- har många olika optiksystem (zoom, nattseende, infrarött osv) 

- har hjul och inte larvband (3 för larvband, 6 för hjul) 

- lägger fokus vid snabbhet och smidighet istället för oproportionerliga vapen/rustning 

(hjul +) 

- fungerar som en mobil försvarsplattform (flera vapen +, defensift +)  

- kan ta sig över många sorters terräng (2 stk)  

- kan ta sig fram i djupt vatten (4 stk) 

- tar sig fram snabbt och lätt (4 stk)  

- accelererar snabbt // accelererar fort 

- inte har några direkta svagheter (balans mellan offensiv, defensiv, manöverbar osv)  

- Har låg ljudnivå  

 (Ståndpunkter) Stridsfordon borde vara …:   

- lättmanövrerade (2 stk) 
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- snabba 

- lätta i vikt (för tillgänglighetens skull) 

- modulerbar (2 stk) 

- lätt identifierbara 

 (Attityder) Jag föredrar stridsfordon som ser …:   

- kompakta ut 

- ”slimmade” ut i sitt utförande, delvis låg profil och lätt att gömma 

- Stilrena ut 

- Smidiga ut 

- Stiliga ut 

 

5A: 

 
Slutmodellen med alla detaljer, utan markörer, framifrån 
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Slutmodellen med alla detaljer, utan markörer, främre perspektiv 

 

Slutmodellen med alla detaljer, utan markörer, sidan 
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Slutmodellen med alla detaljer, utan markörer, bakre perspektiv 

 

Slutmodellen med alla detaljer, utan markörer, bakifrån 
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6A: 

 

CV90 - blåkopia 

 


