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Abstract 
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Abstract 
This paper is written in collaboration with Semcon AB. Semcon AB has been 
assigned a task by Husqvarna AB which Semcon AB later outsourced as a thesis 
work. Husqvarna AB has decided to evaluate the potential of a conversion of their 
lighting system on their riding mower models. This conversion would result in a 
switch from their present lighting system with halogen to a more modern system with 
LED-lighting. 

This paper aims to show an early concept for the new lighting system on Husqvarna 
ABs rider in the 300-series. The front cover, which surrounds the lights, will also be 
remodelled to fit the new lighting concept. 

A thorough theory- and information gathering for both product development methods 
and LED-lighting lay as the foundation for the project. This foundation is built up by 
a literary review and empirical data collected through meetings with representatives 
from Semcon AB, Husqvarna AB as well as with a supplier of LED-technology 
(Aluwave AB).  When the pre-study was finished, the concept generation phase 
began. As a first step in this phase a number of criteria were developed which was 
relevant to the project as a whole. These criteria were then weighted against each 
other to decide which criteria the final product would aim towards. After this a 
number of brainstorming sessions were performed. These sessions were performed 
both with the shape of the cover in focus as well as the shape of the lighting. A 
morphological analysis was also made with the shape of the cover in focus. When a 
suitable number of concepts had been developed a Pugh matrix was used as a 
decision-making method. The Pugh matrix was used to decide the most suitable 
concept for both the cover and the lighting shape. The criteria used in each of the 
matrixes were weighted against each other and were later added to the concept’s final 
score. Through the matrixes for both the cover and the lightning a winning concept 
was formed. This was used as the final concept. 

The biggest challenge was to design the product so that the lighting illuminates the 
riding mowers whole work area. This means the whole working tool has to be 
illuminated from side to side and illuminate about five meters in front of the tool. The 
design of the light is therefore very important. The difficulty of this task is to design 
the lights so that they fulfil the illumination requirements at the same time as the light 
formation follows the riding mower’s design. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts som ett uppdrag åt Semcon AB. Semcon AB är i sin 
tur anlitade av Husqvarna AB för att utföra detta uppdrag.  Husqvarna AB har beslutat 
att undersöka en omvandling av belysningen på en av deras åkgräsklipparmodeller. 
Denna omvandling skulle i sin tur innebära en konvertering från den nuvarande 
halogenbelysningen till en mer modern LED-belysning. 

Detta examensarbete har som uppdrag att lägga fram ett tidigt konceptförslag för en 
ny belysning på Husqvarna AB rider 300-serie. Även kåpan som omringar 
belysningen ska omformas för att passa ihop med belysningen. 

En teori- och informationsinsamling för både produktutvecklingsmetoder och 
belysningsteknik ligger till grund för arbetet. Denna grund lades med hjälp av, inom 
området, passande litteratur samt genom möten med både konsulter på Semcon AB, 
representanter för Husqvarna AB och med en leverantör inom LED-teknik (Aluwave 
AB).  Då förstudien var genomförd startade konceptgenereringsfasen. Som första steg 
ställdes ett antal kriterier upp som var övergripande för projektet.  Kriterierna viktades 
mot varandra för att ge klara mål om vad som är viktigt med den nya produkten. Efter 
detta utfördes ett antal brainstorming sessioner. Dessa sessioner utfördes både med 
fokus på kåpans form samt över formen på belysningen. En morfologisk analys 
utfördes med kåpan som objekt och då ett antal koncept skapats i 
konceptgenereringen användes en Pugh matris som beslutsmetod. Detta för att 
bedöma det mest lämpade konceptet både när det gäller kåpa och belysning. 
Kriterierna i vardera Pugh matris viktades med parvis viktning viket tillräknades 
koncepten i matrisen. Genom beslutsmatrisen korades ett vinnande koncept för både 
kåpa och belysning som tillsammans skapade ett slutkoncept. 

Den största utmaningen i arbetet var att forma produkten så att belysningen lyste upp 
gräsklipparens hela arbetsyta.  Detta innebär att hela klippverktyget måste vara 
upplyst från sida till sida samt belysa ungefär fem meter framför gräsklipparen. 
Formen på belysningen är därför väldigt viktig. Svårigheten var att belysa området 
samtidigt som belysningen passar väl i kåpan samt gräsklipparens formspråk. 
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1 Introduktion 
Detta examensarbete skrivs som slutgiltigt arbete inom Maskinteknikprogrammet med 
inriktning: Produktutveckling och Design/Konstruktion för Tekniska högskolan i 
Jönköping. Initiativtagare till arbete är Semcon AB. Arbetet utförs i samarbete med 
Semcon AB i Jönköping, för Husqvarna ABs räkning.  

1.1 Bakgrund 
Husqvarna AB levererar idag ett brett sortiment av åkgräsklippare för alla sorters 
arbetsbörda från personligt bruk av en liten trädgård, till daglig professionell 
användning, året runt, på till exempel stora lantegendomar, sportanläggningar, och 
hotell. 

Dagens åkgräsklippare har ett stort sortiment av olika tillbehör som ger produkten ett 
brett användningsområde. Åkgräsklipparen kan till exempel utrustas med en 
snöslunga för snöröjning, ett snöblad för plogning, en borste för grus/löv med många 
fler tillbehör för övrig trädgårdsskötsel [1]. På grund av dess breda 
användningsområde är det viktigt att åkgräsklipparen har möjligheten att framföras i 
mörker. 

Vid en första inspektion av en Husqvarna rider i 300-serien uppmärksammas det att 
belysningen som gör det möjligt att använda produkten i mörker består av två 
halogenlampor monterade i en kåpa utan någon extra lins för att sprida ljuset. Vid en 
provkörning av ridern framkom det att belysningen används både som varselljus och 
som arbetsbelysning. Efter en demontering av frontkåpan ses det att den fästs med 
hjälp av två skruvar i den kåpa beläget direkt bakom frontkåpan. Kåpan har även två 
krokar i botten som vid montering hakas fast vid den underliggande kåpan för att hålla 
kåpan på plats. De enda synliga fästpunkterna för kåpan är de två skruvhuvudena på 
vardera sida av kåpan. Vid montering av kåpan placeras även en genomskinlig 
plastkåpa över belysningen. Denna hålls endast på plats genom att den orangea 
frontkåpan pressas mot kåpan för belysningen. Den kåpa som halogenlamporna sitter i 
fästs på frontkåpans baksida genom metallskruvar som skruvas in i frontkåpan. 

I möte med Kim Larsson (konsult på Semcon AB) och Mikael Tidkvist (Product 
Manager på Husqvarna AB) framgick det tydligt att Husqvarna som företag strävar 
efter att ligga i framkant, både teknikmässigt och estetiskt. Med det i åtanke ska ett 
nytt belysningskoncept utvecklas baserat på LED-teknik. Det nya konceptet ska både 
ge en bättre belysningsbild samt bidra till att åkgräsklipparen blir en mer estetisk 
tilltalande produkt.  

1.2 Problembeskrivning 
För att ett företag eller organisation i dagens marknad kontinuerligt ska kunna växa 
krävs det en konstant utveckling från företaget/organisationens sida. Med den breda 
tekniska utvecklingen som finns idag utvecklas ofta ny innovativ teknik i snabbare 
takt än vad företag hinner förnya sig eller utveckla nya produkter. Företag måste 
därför alltid sträva efter att ligga i framkant av den teknologiska utvecklingen för att 
kunna behålla de marknadsandelar ett företag har och erövra nya [2]. Det är denna 
teknologiska utveckling som ligger till grund för detta examensarbete. Husqvarna AB 
har som mål att vara ett innovativt företag som levererar produkter av hög kvalité [3]. 
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Under 2000-talet har LED-belysningen konstant utvecklats till att nu vara på nivån 
där teknologin är applicerbar industriellt. Tekniken för utvecklandet av den blå LED 
dioden blev 2014 tilldelat Nobelpriset i fysik [4]. Den blå dioden gjort det möjligt 
att på ett nytt och smidigare sätt skapa vitt ljus [5][6]. Flera marknader har tagit åt 
sig av denna teknik, inte minst inom bilindustrin. Många biltillverkare använder sig 
numera av LED-belysning av just vitt ljus i sina strålkastare, speciellt för dekorativ 
belysning [7][8]. 

Husqvarna AB har gjort bedömningen att deras nuvarande belysningsteknik 
upplevs som omodern. Husqvarna vill utveckla ett nytt koncept för deras 
belysning som både är mer estetiskt tilltalande och har en högre verkningsgrad. De 
har i samband med bytet av belysningen från halogen till LED, med dess nya 
form, även önskat att ett nytt koncept-förslag på de plastkåpor som är placerade 
runt belysningen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Vid ett byte av belysning från halogen till LED krävs det en bra förståelse för den nya 
teknologin för att kunna utföra ett sådant byte, både analytiskt och praktiskt. 

Syftet för det analytiska området är därmed att förstå de tekniska krav som finns inom 
LED-teknik samt visa på en förståelse inom LEDs fysiska uppbyggnad. Samt även att 
förstå LEDs tillämpning inom studiens ramar som presenteras i avsnitt 1.4. 

Den praktiska delen av detta arbete är i sig uppdelat i två delar. Syftet för den första 
praktiska delen är utvecklingen av ett koncept för LED-belysningens utseende. Detta 
koncept måste vara estetiskt tilltalande och fånga betraktarens uppmärksamhet 
samtidigt som det uppfyller de krav som framställts i samarbete med uppdragsgivare. 
Dessa krav presenteras i avsnitt 1.4. 

Den andra praktiska delens syfte är att utveckla ett koncept för de plastkåpor som 
omsluter belysningen. Dessa kåpor måste tillsammans med konceptet för LED-
belysningen samarbeta för att uppnå de mål och krav som upprättats tillsammans med 
uppdragsgivare. Gällande designen för kåporna finns inga restriktioner från 
uppdragsgivaren mer än att dess uttryck ska passa ihop med produktens övriga 
formspråk. 

För att kunna uppfylla och bearbeta syftet på ett systematiskt sätt har det brutits ner i 
tre olika frågeställningar. Dessa frågeställningar ligger till grund för det arbetet som 
följer från avsnitt 2.0 och framåt.  
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Första frågeställningen för denna studie är därmed: 

[1] Varför använda sig av LED som belysningsteknik?  
Vilka egenskaper hos de olika teknikerna är mer eller mindre användbara vid ett byte 
från den nuvarande halogenbelysningen mot LED-belysning. Husqvarna AB är idag 
nöjda med effekten av den belysning som finns. De har trots detta gjort bedömningen 
att det finns utrymme för förbättring. Husqvarna har ställt upp ett antal krav, som 
redovisas i avsnitt 1.4, som bland annat innehåller en förbättring av ljusets räckvidd 
samt spridningsvinkel. Vilket leder till studiens andra frågeställning: 
 
[2] Hur ska LED-panelerna utformas för att passa med kåpans och riderns formspråk 
samt bidra till en effektiv arbetsbelysning? 
Belysningen på en produkt är bland det första som fångar ens uppmärksamhet, det är 
därför viktigt att även tänka på den estetiska utformningen. Det är viktigt att 
belysningens form passar med produktens formspråk och verkar till att förhöja det 
tänkta intryck som produkten ska förmedla. Detta leder till studiens tredje 
frågeställning: 
 

[3] Hur ska kåporna utformas för att bidra till en effektiv arbetsbelysning samt spegla 
Husqvarna ABs varumärke? 

Kåporna och belysningen måste verka tillsammans för att klara de behov som krävs 
vid användning. Om det på grund av begränsningar i diodernas egenskaper visar att de 
inte kan uppfylla kraven på egen hand. Då krävs det att kåporna formas på ett sätt som 
hjälper belysningen att uppfylla kraven. Detta måste utföras så att kåpan även har en 
attraktiv design som är i linje med hela produktens formspråk. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Projektet omfattar en ombearbetning av kåporna som omringar belysningen på 
Husqvarnas 300-serie. För att kunna utföra arbetet inom tidsramen kommer enbart 
den orangea frontkåpa som omringar belysningen att ombearbetas. Ingen hänsyn tas 
till Husqvarnas övriga sortiment av åkgräsklippare då detta projekt även är ämnat för 
att bidra till nya idéer kring riderns formspråk. Enligt kraven ska den nya belysningen 
enbart innehålla LED-teknik. Därför tas ingen hänsyn till övrig teknik i annat syfte än 
att jämföra med dagens lösning.  
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För att hålla verktygskostnaderna låga och för att inte behöva justera övriga delar 
kommer fästpunkterna för den ombearbetade kåpan att vara de samma som för den 
nuvarande kåpan. Delningslinjerna mellan kåporna kommer också att bevaras och 
detta gäller även den plastkåpa som sitter runt rattstången och försluter de olika 
delarna upptill.  För att göra den nya tekniken möjlig kommer om nödvändigt delarna 
bakom frontkåpan att justeras för att ge plats för den nya tekniken. 

Då projektet bara innefattar en konceptlösning och målet är att ta fram en prototyp tas 
inte några beräkningar angående hållfasthet upp. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.5 Disposition 
Rapportens första kapitel innehåller introduktion, bakgrund, problembeskrivning, 
syfte och frågeställningar samt omfång och avgränsningar. Det första kapitlet avser att 
ge läsaren en bra förståelse över vad som ska redovisas i rapporten. I kapitel två, 
Metod och genomförande presenterar hur den teoretiska insamlingen verkat i det 
praktiska arbetet. Det presenteras här stegvis hur arbetet gått till väga för att uppnå det 
slutgiltiga resultatet. I kapitel tre, Teoretiskt ramverk presenteras den teoretiska 
insamlingen som legat till grund för arbetet. Det förklaras där ingående vilka teorier 
och metoder som används. I kapitel fyra, Empiri visas det resultat som sammanställts 
från de valda metoderna. 

Rapporten avslutas sedan med en analysdel samt en diskussionsdel. I analysdelen 
behandlas den teoretiska och empiriska insamlingen och arbetet analyseras för att 
besvara de uppställda frågeställningarna. I Diskussionsdelen tas empirin upp för 
bedömning. Här diskuteras även arbetets begränsningar, samt arbetets möjligheter och 
hur det bör fortskrida.  

 

 
 

Figur 1 – Husqvarna rider 300-serie 
sett från sidan 

(Husqvarna AB, 2015) 

Figur 2 – Husqvarna rider 300-serie sett 
framifrån 

(Husqvarna AB, 2015) 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Förstudie 
En förstudie till projektet utfördes i samarbete med uppdragsgivare Semcon AB i 
kontakt med Husqvarna AB. Det togs här fram ett antal krav och avgränsningar för 
arbetet (se 1.4 omfång och avgränsningar). Produkten har även testkörts för att få en 
uppfattning om hur belysningen beter sig vid användning. I förstudien demonterades 
kåpan och belysningen som tillsammans är objekt för studien. Detta för att se hur 
mycket utrymme som finns bakom kåpan samt ge en förståelse för uppbyggnaden av 
produkten. 

Inför projektet skedde även ett möte med en potentiell underleverantör av LED-
belysning, Aluwave AB. Det har under projektets gång förts en diskussion med 
Aluwave AB om LEDs tekniska krav samt hur en potentiell infästning skulle se ut. 

 Tidsplanering 2.1.1
En tidsplan i form av ett Gantt-schema ritades upp i programmet MS-project. Denna 
tidsplan skapades för att åskådliggöra hur timmarna för arbetet skulle disponeras och 
har följts upp under arbetets gång. Genom tidigare erfarenheter och i samarbete med 
handledaren på Semcon AB (Jenny Hugosson) uppskattades tidsåtgången för de 
ingående delarna.  

 Konkurrensanalys 2.1.2
Konkurrensanalys har utförts för att få en överblick om vart produkten befinner sig i 
förhållande till konkurrenterna (se bilaga 2). Analysen utfördes även för att se vad 
konkurrenterna gör bra, samt vad som kan förbättras med nuvarande koncept. 
Informationen har sammanställts genom analys från utvalda företags hemsidor 
[9],[10],[11],[24],[25],[26]. 
 

2.2 Parvis viktning 
Efter en diskussion skapades krav som ansågs viktiga för projektet. En matris med de 
ingående kraven ställdes upp och en diskussion fördes angående kravens vikt i 
relation till varandra. Viktningen gjordes tre gånger. Den första över hela projektet då 
hänsyn togs för både kåpan och belysningen. Den andra viktningen gjordes enbart 
över kåpan och den tredje endast över belysningen.  

2.3 QFD 
Delar av House of Quality ställdes upp. Kraven från den parvisa viktningen skrevs in i 
Customer Requirements. Utifrån hela arbetet sammanställdes relevanta mätbara 
värden som fördes in i Technical Requirements. I Roof-delen av huset ritades pilar 
som pekade antingen upp eller ner. Pilarna visar om värdena i Technical 
Requirements bör öka eller minska. Ett poängsystem med symboler skapades där 
ifylld cirkel gav fem poäng, cirkel gav tre poäng och triangel gav ett poäng. 
Poängsystemet användes sen i Interrelationships och resultatet sammanställdes i 
Targets. I Targets sätts även ett målvärde upp, detta målvärde är ett önskat värde för 
varje mätbart värde. När målvärdet var satt så valdes ett tekniskt svårighetsvärde. 
Detta svårighetsvärde valdes som en siffra mellan ett och fyra och visar på 
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svårigheten för varje värde att uppnå målvärdet. Både svårighetsvärde och målvärde 
uppskattades med avseende på dagens lösning. 

2.4 Brainstorming 
Det upprättades flera brainstorming-sessioner under arbetets gång. De första utfördes 
med ytan på frontkåpan som objekt och utfördes med skisser både i tidsbedömda 
sessioner där deltagarna fick fram så många idéer som möjligt på en utsatt tid samt i 
öppna sessioner där idéer togs fram utan tidspress. Det utfördes även brainstorming-
sessioner där cellplast användes och deltagarna skapade enkla modeller för att bättre 
kunna gestalta ytor (se bilaga 6). 

Senare under arbetets gång utfördes även brainstorming-sessioner med belysningen 
som objekt och med koncepten för kåpan som grund likt brainstormingen för kåpan 
utfördes denna med hjälp av skisser i tidsbestämda sessioner. Den utfördes även direkt 
på de uppritade kåporna i Alias Design. 

2.5 Morfologi 
Den morfologiska undersökningen utfördes med två huvudgrupper “LED-struktur” 
och “Ytform” (se figur 3). Parametrarna försätts med olika förslag på utförande. Ett 
utförande från “LED-Struktur” sätts ihop med ett utförande från “Ytform” och efter 
dessa skapas flera olika koncept. Detta upprepades till alla parametrar från en grupp 
parats ihop med alla från den andra gruppen. 

Enklare skisser av de olika 
koncepten skapades och låg till 
grund för små modeller som 
tillverkades i cellplast (se bilaga 5).  

Metoden användes huvudsakligen 
för att ta fram flera olika ytmodeller 
som var anpassningsbara med olika 
LED-strukturer. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Morfologi 
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2.6 Datum method/pugh matris  
Matrisen ställdes upp med fyra former för frontkåpans yta som tagits fram genom 
brainstorming och morfologi. Som referens för matrisen valdes den befintliga kåpan.  
De fyra koncepten jämfördes sedan med referensen och bedömdes antingen bättre(+) 
sämre(-) eller lika bra(S) efter fem olika kriterier. Att använda den nuvarande kåpan 
som referens gjorde de möjligt att efter klara kriterier se hur de fyra förslagen förhöll 
sig till dagens lösning.  
Summan över alla kriterier uppgjorde sedan konceptets poäng som de bedöms efter. 
Efter poängen sammanställts viktades kriterierna och en ny summa kunde efter det 
beräknas. Se resultat i empiri. 

En omarbetning av det vinnande konceptet i tidigare Pugh-matris skapade sju nya 
förslag. Dessa förslag numrerades och ställdes upp i en ny Pugh-matris där förslag 
nummer ett fick stå som referens. Matrisen bygger på samma system och kriterier som 
den matrisen som tidigare användes för att ta fram koncepten över kåpan. Se resultat i 
empirin. 
För att bestämma det slutgiltiga konceptet av de fem koncepten som togs fram genom 
den tidigare utförda brainstorming-sessionen över belysningen ställdes även här upp 
en Pugh-matris. Det första konceptet fick stå som referens och de andra jämfördes 
mot detta. För att jämföra koncepten så användes de viktade kriterierna som skapats 
för belysningen. Här gjordes också en beräkning på hur de olika koncepten stod mot 
varandra om kostnaden ansågs irrelevant.  
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 EL 

 Halogen 3.1.1
Halogen, likt den klassiska glödlampan, skapar ett temperaturstrålande ljus då ström 
leds genom en volframtråd. Denna tråd kan nå temperaturer på upp till 3000°C. Det 
som skiljer halogenlampan från glödlampan är att halogenlampan har en fyllnadsgas 
bestående av en liten mängd halogen. En klassisk glödlampa svartnar med tiden och 
förlorar där med sin ljusstyrka. Detta beroende på att när lampan är tänd så förångas 
volfram-molekyler från den glödande volframtråden och fastnar på lampans 
omringade glas [14].

Fördelen med en fyllnadsgas innehållande en halogen, till exempel jod eller brom är 
den att de volfram-molekyler som avges tas upp av halogenen och det bildas en 
volframhalogenid. När volframhalogeniden har bildats fastnar inte längre volfram-
molekylerna på glaset. På grund av den höga temperaturen så delas volfram och 
halogenen upp igen när volframhalogeniden når volframspolen. Volframpartiklarna 
fastnar på spolen och halogenerna kan ta upp nya volframatomer. Eftersom att en 
halogenlampa inte svartnar så försämras inte ljusstyrkan med tiden utan ger genom 
hela sin livstid ifrån sig ett konstant ljusflöde [14]. 

 Dioden 3.1.2
Dioden består av ett grundämne, oftast kisel. Dioden får olika egenskaper beroende på 
vilka ämnen man blandar (dopar) kisel med. Antingen så dopar man kisel i avsikt att 
nå ett överskott av elektroner eller för att få ett överskott av elektroner [15]. 

Dioder är halvledare som består av två sidor, en positiv sida och en negativ sida. 
Mellan dessa sidor uppstår en sorts barriär, denna barriär gör så att dioden enbart leder 
ström bra i en riktning. Detta beroende på att resistansen är olika beroende på från 
vilken sida av dioden man väljer att föra strömmen. Dioden för igenom ström från 
diodens plussida (anod) till dess negativa sida (katod) men den spärrar strömmar som 
försöker att ta sig fel väg [15]. 

Ett vanligt användningsområde för dioder är när man ska konvertera växelström till 
likström, detta görs då genom en likriktare. En typ av likriktare är Graetz 
likriktarbrygga som bestående av fyra dioder (likt bilden) skapar en likspänning [15]. 

 LED (Light-Emitting Diods) 3.1.2.1

När elektronerna färdas från katoden till anoden avges energi. Denna energi är en 
förlustenergi som värmer upp dioden vilket gör att dioden ofta behöver kompletteras 
med någon form av kylsystem. Vid viss dopning av diodens grundämne kisel så kan 
delar av denna energi istället omvandlas till ljus. Detta ger en belysningskälla med 
hög verkningsgrad som tillsammans med diodens långa livslängd ger ett bra 
komplement till den traditionella och mer ineffektiva glödlampan [15].  

Dioder finns i en rad olika storlekar och kan praktiskt sammanfogas till olika mönster. 
Dessa mönster gör det möjligt att använda tekniken i många olika sammanhang, till 
exempel i skyltar som text eller i designändamål på en bil. 
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LED-tekniken användes till en början inte inom allmänbelysningen utan främst som 
indikatorer i en rad olika färger till exempel i trafikljus där färgerna röd, gul och grön. 
Detta beroende på att tekniken för att framställa blå LED inte var tillgänglig [15],[4]. 

Tekniken för att frambringa det blåa skenet hade under tre årtionden varit ett 
mysterium. Det var inte förens i slutet av 1990-talet detta gjordes möjligt. Denna 
upptäckt gjordes utav Isamu Akaski, Hiroshi Amono och Shuji Nakamura som 
dessutom belönades med Nobelpriset i fysik 2014 med motiveringen: “Årets 
pristagare belönas för att ha uppfunnit en ny energisnål och miljövänlig ljuskälla - den 
blå lysdioden (LED). I Alfred Nobels anda går priset till en uppfinning av största nytta 
för mänskligheten: tack vare den blå lysdioden kan vitt ljus skapas på ett nytt sätt. 
Med de nya LED-lamporna har vi fått hållbarare och effektivare alternativ till äldre 
ljuskällor” [4].  

Det finns två sätt att skapa det vita ljuset med hjälp av 
den blå lysdioden. Ett sätt att är genom additiv-
färgblandning. Färgblandningen syftar till att koppla 
samman tre dioder av olika färger väldigt tätt och på så 
sätt skapa en gemensam färg. Den vita färgen fås 
genom att koppla samman färgerna rött, grönt och blått 
(se figur 4) [5],[6].  

Den andra metoden för att frambringa vitt sken sker 
genom fosforkonvertering. Genom att förse en blå eller 
violett LED med fosfor konverteras en stor del av 
strålningen till ett gult ljus som sedan resulterar i ett vitt 
sken [6].  

 Ljusflöde 3.1.3
För mätning av ljusflöde är SI-enheten Lumen (lm) vilket oberoende av antalet 
ljuskällor visar belysningsintensiteten på en yta. Med hjälp av lumen kan 
verkningsgraden för ljuskällor tas fram. En LED-lampa levererar upp till 100 lumen 
per watt medan en halogenlampa endast når 20 lumen per watt. Detta kan jämföras 
med en traditionell glödlampa som endast ger mellan åtta till tio lumen per watt [21]. 

 IP-klassificering  3.1.4
IP-klassificering består av två siffror den där första siffran visar hur dammtålig en 
produkt är och den andra siffran visar hur väl produkten står sig mot fukt. IP0X 
innebär att produkten är helt oskyddad mot damm medan IP6X är helt dammtät. IPX0 
är helt oskyddad mot fuktangrepp medan IPX7 är helt vattentät [17].  

 Färgtemperatur 3.1.5
Beroende på belysningens användningsområde krävs olika färger på ljuset. För att 
bestämma detta mäts belysningens färgtemperatur. Detta görs i kelvin (K) och vanliga 
ljusfärger för inomhusbelysning är 3300K vilket ger ett varmvitt ljus. För att belysa 
kontor och industrimiljöer med ett neutralt vitt ljus bör en färgtemperatur mellan 
3300K och 5300K hållas. Belysning för utomhusbruk ska hållas över 5300K för att ge 
ett önskat kallt vitt ljus [27]. 

Figur 4 - Addativ färgblandning [5] 
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 Reflektion av ljus 3.1.6
Ljus reflekteras olika beroende på vilken yta ljusstrålarna träffar. En slät yta 
reflekterar ljus lika oberoende av var på ytan strålarna träffar. Detta kallas för 
regelbunden reflektion. När ljus istället träffar en yta som är ojämn eller skrovlig böjs 
strålarna olika vid varje ojämn punkt vilket kallas diffus reflektion [28]. 

 

3.2 Konceptgenerering 

 Brainstorming  3.2.1
Med hjälp av metoden för brainstorming är det lätt att tillsammans i en grupp komma 
fram med nya koncept. Metoden går till genom att en grupp av människor, gärna fyra 
till åtta personer, kommer fram till så många olika och nytänkande idéer som möjligt. 
Ingen idé får ses som fel i början utan alla idéer dokumenteras för att sedan 
utvärderas. Idéer som anses värdiga går då vidare till nästa steg [12].  

 Morfologi  3.2.2
En morfologisk analys är en metod för att undersöka vilka olika koncept som kan 
skapas genom att föra ihop alla olika dellösningar i en matris. Ett problems ingående 
delar delas upp i olika kategorier och sätts som huvudrubriker. Under 
huvudrubrikerna ställs förslag på lösningar för de ingående delproblemen upp. Detta 
gör att antalet koncept varierar beroende på hur många olika lösningar som skapats 
[13]. 

 Parvis viktning 3.2.3
För att jämföra krav mot varandra så sätts dessa upp i en matris. I matrisen sätts två 
olika krav mot varandra. Det kravet som anses viktigast får en poäng och det andra 
noll poäng. Om kraven anses lika viktiga förses de bägge med 0.5 poäng. Poängen 
sammanställs och rangordnas för att bestämma vilket krav som är viktigast [16]. 
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 Quality function deployment (QFD) 3.2.4
Metoden för QFD går ut på att skapa bättre kvalitet och design ut efter användarens 
krav. Metoden utvecklades i Japan 1966 av Dr Yoji Akao då dess industri gick över 
från produktion till nyskapande produktutveckling.  

En QFD består av fyra grundläggande steg;  

1. Produktdesign 
2. Identifiera kritiska komponenter och enheter 
3. Processdesign 
4. Process- och kvalitetskontroll 

I steget för produktdesign kan verktyget House of Quality användas (se figur 5). 

1. Customers requirements: 
Här sammanställs en lista på kundernas 
krav. Dessa krav har sammanställts av kund 
eller i ett samarbete mellan kund och 
uppdragstagare.  

2. Planning Matrix: 
Här ställs konkurrenternas redan existerande 
produkt-alternativ upp. Dessa alternativ 
jämförs med kraven för den nya produkten. 

3. Technical Requirements: 
Här framförs alla mätbara värden från 
uppdragstagarens sida  

4. Inter-relationships: 
Här sammanställs kundernas krav i steg ett 
med de mätbara värdena från steg tre. 

5. Roof: 
Här sammanställs hur de tekniska kraven 
påverkar varandra. 

6. Targets: 
Den slutgiltiga delen av House of Quality 
visar en sammanställning och en slutsats av de tidigare ingående delarna av 
huset [18],[19]. 

  

Figur 5 – House of Quality [19] 
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 Pugh matris  3.2.5
En Pugh-matris (se figur 6) används för att bestämma vilken eller vilka koncept som 
passar bäst för projektet baserat på ett antal bestämda kriterier. Pugh-matrisens 
fördelar jämfört med andra beslutsmetoder är dess kapacitet att mäta flera kriterier på 
en gång [18],[20].  

För att kunna ta ett beslut om vilket 
koncept som uppfyller kriterierna bäst 
måste de jämföras mot något. Ett av 
koncepten väljs därför ut som referens, ett 
nollkoncept som de andra koncepten 
utgår från. De resterande koncepten 
utvärderas sedan utifrån kriterierna och 
bedöms utifrån referensen. Ifall de 
uppfyller kriterierna bättre än referensen 
värderas de med ett plustecken (+), om de 
bedöms sämre tilldelas de ett minustecken 
(-) och uppfyller de kriteriet lika bra blir 
de tilldelade ett S eller en nolla (0). 
Summan av antalet plus- och minustecken 
blir sedan konceptets totala poäng 
[18][20]. 

För att införa ytterligare en nivå av 
pålitlighet att rätt koncept har blivit valt 
viktas ofta kriterierna. Koncepten blir då 
adderade eller subtraherade det antalet 
viktpoäng kriteriet erhåller, beroende på 
ifall de erhåller ett + eller – [18][20]. 

Pugh-matrisens kvalitativa resultat beror 
ofta till stor del på design teamets erfarenhet. Ett team med mindre erfarenhet kan 
fortfarande följa processen och nå ett resultat. Andra delar som påverkar resultatet är 
vilka kriterier som valts. Resultatet av processen beror till stor del på vilka kriterier 
som utvärderas. Vid val av fel kriterier eller felaktiga kriterier blir ofta kvalitén 
bristande och ibland kan fel resultat uppnås [18][20]. 

3.3 Alias design 
Alias Design är ett mjukvaruprogram som används för att visualisera koncept på 
datorn. I programmet skapas kurvor som sedan används för att bilda tre-dimensionella 
ytor. Programmet är skapat av Autodesk Inc [22]. 

3.4 Keyshot 
Keyshot är ett renderings- och animeringsprogram. Programmet används för att skapa 
verklighetstrogna bilder och animeringar med riktiga material. Programmet importerar 
en CAD-fil som sedan behandlas med material och miljöer för att tillslut renderas till 
en bild eller animering [23]. 
 
 
 

Figur 6 – Pugh matris [20] 
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3.5 Inventor 
Autodesk inventor professional är ett CAD-program som används för att skapa 
3D modeller för produkt-visualisering och produkt-design. I programmet skapas 
solida geometrier som i sig har fysiska egenskaper som massa, material, densitet 
med flera. Dessa data kan sedan användas för att skapa t.ex. tillverkningsritningar 
[29]. 

  



Empiri 

14 

4 Empiri 

4.1 Kåpan 

 Konceptgenerering 4.1.1
Via brainstorming (se bilaga 3) togs fyra olika koncept över kåpan fram (se figur 7). 
Dessa koncept är av varierande utseende och ansågs därför vara en bra grund för ett 
fortsatt arbete. 

 

Koncept 1     Koncept 2 

Koncept 3     Koncept 4 

Figur 7 – Brainstormingskoncept på kåpan 
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Figur 8 – Viktning av kåpa 

Figur 9 – QFD kåpa 

 Viktning 4.1.2
Med hjälp av parvis viktning (se figur 8) framgår det att funktion är det krav som 
rankas lägst då totalsumman för denna är noll poäng. Med funktion menas då 
funktioner som är önskvärda eller så kallade wow-funktioner, till exempel hel-
/halvljus. Det krav som enligt viktningen rankas högst är kvalitet som har 
totalsumman fem. Med kvalitet i detta avseende menas att produkten ska se gedigen 
och hållbar ut.  

 

 QFD 4.1.3
Genom utförd QFD (se figur 9) ses att det är framförallt två av de valda mätbara 
värdena som det bör läggas fokus på. Det mest konkreta är antalet ingående 
komponenter som ständigt bör hållas så låg som möjligt och det andra är ytfinhet som 
ger ett intryck av kvalitet och gör produkten mer estetiskt attraktiv.  
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 Pugh-matris 4.1.4
Genom Pugh-matrisen (se figur 11) kan det tydligt urskiljas att koncept nummer fyra 
bedömts som det mest lovande konceptet följt av koncept tre. Koncepten bedömdes 
efter fem kriterier, viktade genom parvis viktning (se figur 10).  

Figur 10 – Viktning kåpa i designsynpunkt 

Med kåpans belysningspåverkan menas det att om formen på kåpan hämmar 
möjligheterna att uppfylla de uppställda belysningskraven. Med möjliga 
belysningslösningar menas det att om formen på kåpan enkelt kan samverka med 
olika former på LED-belysningen. 

 
Figur 11 – Pugh-matris på kåpa i designsynpunkt 
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Figur 12 – Grundkoncept för kåpa 

 Grundkoncept kåpa 4.1.5
Det konceptet som bedömdes mest lämpligt för projektet valt från tidigare Pugh-
matris gestaltades i Alias Design (se figur 12). Denna design bidrar till en bra grund 
för vidare arbete både med kåpans form samt utformning av ett koncept för 
belysningens utseende. 
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4.2 Slutgiltigt förslag på kåpa 
Genom omberarbetning av det koncept som gick vidare i tidigare Pugh-matris 
skapades sju nya förslag (se figur 13). Dessa förlsag speglar möjligheterna som finns 
vid en ombearbetning av tidigare koncept. Dessa koncept utcecklades med sttörre 
fokus på produktens formspråk än vad som utförts tidigare. 

 
Förslag 1             Förslag 2                  Förslag 3 
 

 

  

Figur 13 – bearbetning av grundkoncept av kåpa 

Förslag 4                  Förslag 5 

Förslag 6                    Förslag 7 
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 Pugh-matris 4.2.1
Vid utförd Pugh-matris (se figur 14) framstår det tydligt att förslag nummer fyra ses 
som det slutgiltiga konceptet. Detta beroende på att förslaget uppvisar en högre grad 
av upplevd kvalité samtidigt som den bedöms följa produktens formspråk bättre än de 
övriga alternativen. 

 

 
Figur 14 – Pugh-matris för bearbetade koncept förslag 
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Koncept 1 

Koncept 2 Koncept 3 

Koncept 4 Koncept 5 

4.3 Belysningen 

 Konceptgenerering 4.3.1
Genom flera brainstorming-sessioner (se bilaga 4) togs många olika förslag på 
mönster till belysningen fram. Dessa förslag sållades ner genom magkänsla till fem 
belysningskoncept som gestaltades genom Alias Design (se figur 15). 

                                            

 

 

   

 

  

Figur 15 - Belysningskoncept 



Empiri 

21 

 Viktning 4.3.2
Viktningen (se figur 16) över kraven visar tydligt att belysningen måste uppvisa 
kvalitetskänsla samt att kostnaderna bör hållas låga. Det bedömdes däremot att 
innovation inte är lika viktigt samt att belysningen inte nödvändigt behöver följa 
riderns formspråk. Detta då belysningen sågs som en möjlighet att ge ridern en ny 
karaktär.  

 
Figur 16 – Viktning av belysningskrav 

 Pugh-matris 4.3.3

Då Pugh-matrisen (se figur 17) utförts visade det att koncept 5 var det mest lovande 
belysningskonceptet. Detta resultat uppnåddes både då kostnad togs i beräkning och 
då de inte togs med. 

 
Figur 17 – Pugh-matris över belysningskrav
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Figur 18 – Slutgiltigt belysningskoncept 

5 Analys 

5.1 Frågeställning 1 
Då dioder har möjligheten att sammanfogas till ett önskat mönster kan ett helt nytt 
uttryck skapas för produkten genom en konvertering till LED-belysning. Detta uttryck 
kan vara till stor fördel då det kan skapa en mer attraktiv produkt. Detta ger även 
produkten ett uttryck som skiljer sig från andra produkter vilket kan vara en stor 
fördel på marknaden. 

En belysningslösning bestående av LED-teknik har som uppgetts i del 3.1.3 en 
verkningsgrad som är upp till fem gånger så stor som en liknande halogenlösning. Ett 
byte från halogenbelysning till LED-belysning skulle därför medföra ett mindre 
effektbehov. 

Då ridern utsätts för varierande väderförhållanden och tuff påfrestning vid till 
exempel avspolning så måste även belysningen klara detta. Då halogenlamporna vid 
användning når en så pass hög temperatur att vatten avdunstas från dess yta så har 
detta inte varit några problem. När man istället väljer att använda en LED-belysning 
så krävs mer känslig teknik som i sin tur är behöver skyddas från vatten. Därför 
kräver LED-belysning en högre IP-klassificering än dagens halogenbelysning. 

5.2 Frågeställning 2 
Belysningen (se figur 18) har utformats med enkla oorganiska linjer för att följa kåpan 
och riderns formspråk. Belysningen följer kåpans form och går även ut över sidorna 
för att möjliggöra en spridning av ljuset som täcker hela arbetsytan. Belysningen 
placerades på samma höjd som på den befintliga kåpan och dess färgtemperatur bör 
inte understiga 5300K. Detta för att göra det möjligt för användning vid flera olika 
klippverktyg samt att dess färgtemperatur är optimerad för arbete utomhus. För att 
skapa det önskade mönstret ska små dioder som monteras tätt användas. Detta 
beroende på att om större dioder används blir det svårare att åskådliggöra ett mönster 
och själva dioderna blir tydligt synliga. I samtal med Aluwave AB diskuterades 
användningen av reflektorer och riktande linser. Det blev då tydligt att med en 
liknande form som det slutgiltiga konceptet kan de önskade målen uppnås med att 
sätta dioden i botten av en U-profil av till exempel aluminium. Detta diskuteras vidare 
i kapitel 6. Plasten som täcker dioderna och utgör det som syns av belysningen ska 
vara delvis transparent och delvis frostat. Den frostade delen skapar en diffus 
reflektion och motarbetar det ljus som inte når arbetsområdet medan den transparenta 
delen inte hindrar det rättvända ljuset från att nå sitt arbetsområde. 
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Figur 19 – Slutkoncept för Kåpa 

5.3 Frågeställning 3 
För att besvara den tredje frågeställningen har kåpan (se figur 19) utformats för att 
passa den nuvarande produkten. Störst hänsyn togs till kåpan direkt nedanför den 
bearbetade kåpan (bilaga 4). På den nuvarande produkten är dessa två kåpor väl 
integrerade med varandra och detta var något som bevarades i den nya kåpan. För att 
göra det möjligt att använda sig av många olika utformningar på belysningen har 
kåpan formats med varierande höjdnivåer. Detta gör det möjligt att med en vinkel på 
dioderna få en ljusbild som både belyser verktyget samt en bit framför gräsklipparen. 
Kåpan har även gott med utrymme på sidorna vilket gör det möjligt för belysningen 
att belysa hela verktygets area. 
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5.4 Analys av slutkoncept 
Vid sammanfogning av frågeställning två och tre fås det slutgiltiga konceptet (se figur 
20, 21 och 22). Ett koncept som speglar hur en rider i 300-serien kan se ut i framtiden. 
Belysningen följer kåpans enkla linjer som i sin tur passar in i riderns övriga 
formspråk. Detta ger ett slutgiltigt koncept som lägger en bra grund för vidare arbete.  
Efter sammanfogningen av kåp- och belysningskonceptet i Alias Design valdes även 
att skapa en 3D modell i CAD-programmet Inventor. På så sätt visas det tydligt hur 
det nya kåp- och belysningskonceptet fungerar ihop med övriga komponenter på 
ridern (se bilaga 8 samt figur 23). 
Vid en jämförelse av det nya konceptet gentemot andra märkens lösningar som 
tidigare granskades i konkurrensanalysen (se stycke 2.1.2) så ses det nya konceptet 
som mer modernt. Belysningens uttryck anses inte heller vara lika simpel som Stigas 
modell och inte heller lika klumpig som John Deeres. Vilket resulterar i att en 
Husqvarna rider i 300-serien med det nya konceptet skulle stå sig väl gentemot dess 
konkurrenter.  
 

 
Figur 20 – Slutkoncept från sidan 
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Figur 22 – Slutgiltigt förslag på gräsklippare 

Figur 21 – Slutkoncept framifrån 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 
Då produkten är ett direkt resultat ifrån de metoder som används är det viktigt att de 
utförts korrekt. Under konceptgenereringen är det under brainstorming viktigt att 
skapa så många olika idéer som möjligt. Antalet idéer påverkar resultatet av metoden 
vilket i slutändan bestämmer det valda konceptet. Det är då möjligt att utföra 
brainstorming-sessioner till ett oändligt antal idéer är producerade. Det enda som 
påverkar detta är projektets deadline. Det är upp till deltagarna att bedöma när ett 
tillräckligt antal idéer är framställda för att arbetet ska gå vidare. Då detta arbete från 
start hade en väldigt pressat tidsplan kan antalet framtagna idéer vara en faktor i det 
slutgiltiga konceptet. 

Även den morfologiska metoden är som många andra beroende på medlemmarnas 
erfarenhet. I detta projekt användes morfologi som ett medel för att utveckla många 
små konceptlösningar. De parametrar som användes ställdes upp för att begränsa 
resultatet så lite som möjligt. Det var då möjligt att få många olika idéer från endast 
en samling av parametrar. Fördelen med att använda metoden på detta sätt är 
möjligheten till många olika konceptidéer. Detta kan i och med antalet idéer leda till 
att det konceptet med bäst potential träder fram. Nackdelar med detta är att många 
koncept kan vara irrelevanta för projektet och det kan då vara bättre att ställa upp 
parametrar som till större del begränsar resultatet. 

I beslutsprocessen användes en Pugh-matris som verktyg. I en Pugh-matris är det 
mycket viktigt vilka kriterier som ställs upp där besluten tas efter. Då kriterierna 
ställts upp av de som utför matrisen är det här viktigt med en bra förståelse av vilket 
resultat som ska uppnås. Om fel kriterier ställts upp kan fel koncept bli bedömt som 
mest lämpligt. För att försäkra sig att rätt resultat uppnås viktades även kriterierna. De 
viktades genom parvis viktning. Även här beror resultatet enbart på medlemmarna 
som utför viktningen. Om inte viktningen utförs objektivt kan kriterier få fel “vikt” 
och detta kan då påverka beslutet av koncepten. 

Då koncepten ska bedömas mot varandra i Pugh-matrisen är det även här viktigt att 
medlemmarna är objektiva. Det händer att medlemmarna som utför matrisen blir 
partiska mot ett eller flera koncept och då har en tendens att bedöma detta/dessa bättre 
än vad de bör vara. Det slutgiltiga resultatets relevans kan därför bedömas vara ett 
direkt resultat efter medlemmarnas erfarenhet och åsikter. Även antalet framtagna 
idéer i tidigt skede har påverkat hur det valda konceptet har utformats. 
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6.2  Implikationer 
Den nya kåpan följer produktens formspråk samtidigt som den har ett starkare uttryck 
än tidigare. Detta kan bidra till att möjliga kunder snabbare uppmärksammar 
produkten. Det kan dock påverka kunder negativt då hänsyn inte tagits till Husqvarna 
ABs övriga sortiment.  

Belysningen kan precis som kåpan bidragit till en högre uppmärksamhetsgrad. Detta 
kan dock påverka negativt då belysningen möjligen inte går ihop med övrigt sortiment 
då detta inte är något som tagits hänsyn till. Att ingen hänsyn togs till det övriga 
sortimentet gjordes medvetet. Detta av anledningen för att skapa ett koncept som kan 
bidra till en vidareutveckling av formspråket för Husqvarna AB och inte vara för likt 
det nuvarande formspråket. Belysningen har möjligheten att prägla Husqvarna ABs 
rider serie. Kunderna kan komma att koppla formen på belysningen med Husqvarna 
AB utan att behöva se en logotyp. 

6.3 Begränsningar 
Formen på kåpan sätter begränsningar på vilka tillverkningsmetoder som är möjliga. 
Idag tillverkas den befintliga kåpan genom formsprutning. Det har även varit ett 
önskemål att den nya kåpan tillverkas på samma sätt och detta har funnits med i 
tankarna under konceptgenereringen. Det skulle även vara möjligt att tillverka kåpan 
genom termoformning. Nackdelen skulle då vara att det krävs mer efterarbete och 
eventuella fästpunkter för belysningen skulle vara svåra att tillverka. 
 
Ett av målen i projektet var att bygga en prototyp. På grund av tidsbrist från 
Husqvarnas designavdelning var detta inte möjligt att genomföra under den tidsperiod 
som examensarbetet utfördes. Detta innebär att många av de mätningar som vore 
önskvärda för arbetet inte var möjliga att genomföra. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Ett designmässigt färdigt koncept för Husqvarna AB med ett nytt belysningssystem 
har utvecklats. Kåpan och belysningen är formade för att passa hela produktens 
formspråk men samtidigt ge ett mer spännande intryck än tidigare. Kåpan har sitt egna 
uttryck samtidigt som den passar in med de övriga delarna på ridern. Belysningen är 
uppbyggd av enkla linjer för att passa produkten och inte dra för mycket 
uppmärksamhet till sig. Trots att belysningen är relativt enkel i sin form har den ett 
starkare uttryck än tidigare och kommer vara något man relaterar produkten till. 

6.5 Vidare arbete/forskning 
För att ytterligare försäkra om att det mest lämpade resultatet uppnås skulle koncepten 
kunna genomgå ännu ett beslutssteg. I projektet användes en Pugh-matris som besluts 
sätt. Med ytterligare beslutssteg skulle projektets slutgiltiga resultat kunna uppnå en 
högre höjd av förtroende. 
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 Möjlig belysningslösning 6.5.1
Vidare med arbetet krävs det att utveckla infästningar för att sätta fast belysningen i 
ridern. I mötet med Aluwave AB framkom det positiva och negativa aspekter till 
detta. Det är enligt dem möjligt att forma belysningen hur man vill samt att få den 
önskade belysningsstyrkan. Däremot kan vikten av LED-komponenterna med en 
möjlig profil som kretskortet fästs på vara ett problem med infästning på en plastkåpa. 
En lösning till detta är att fästa belysningen i chassit och inte i kåpan. Det går att göra 
på flera möjliga sätt, ett av dem är att använda sig av de befintliga bultarna som håller 
samman rattstången (se bilaga 7). Efter att belysningen monterats skulle då kåpan 
pressats över och med hjälp av en packning försluta mellanrummet som blir mellan 
kåpa och belysning. För att få den önskade spridningen av belysningen med det valda 
konceptet skulle det krävas att dioderna riktades olika eller att genom linser få 
spridning ut på sidorna. Detta anser Aluwave AB inte heller vara något problem då 
det finns ett stort urval av linser med olika spridningsbilder på marknaden. Formen på 
den profil som dioderna fästs på diskuterades med Aluwave AB. Det framkom då att 
det bör ge tillräcklig spridning genom att sätta dioderna i botten av en U-profil av 
metall. Det bör inte krävas några ytterligare reflektorer för att uppnå de önskade 
målen för belysningen. Detta är dock mycket svårt att avgöra utan några fältanalyser 
och de skulle då krävas en färdig prototyp av belysningen samt tillräcklig 
mätutrustning. Figur 23 visar en möjlig infästningslösning av ledbelysningen. 

Figur 23 – Möjlig infästningslösning
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Konkurrensanalys 
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7.2 Bilaga 2 - Nuvarande frontkåpa 
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7.3 Bilaga 3 – Brainstorming kåpa 
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7.4 Bilaga 4 – Brainstorming belysning 
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7.5 Bilaga 5 – Cellplastmodeller efter morfologi 
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7.6 Bilaga 6 – Cellplastmodeller efter brainstorming  
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7.7 Bilaga 7 – Insida kåpa 
      

       



Bilagor 

39 

7.8 Bilaga 8 – Bilder på slutkoncept 
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