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Abstract 

This report describes the degree project by Oscar Gustavsson and Sulaymon Valizoda during 
the spring term 2018 at School of Engineering in Jönköping. The thesis has been carried out for 
Husqvarna AB in cooperation with Semcon AB as a final part of the authors’ education to 
engineers in Mechanical Engineering, Product development and Design. 

Within the company Husqvarna AB development and renewal are of great interest. In their 
development of grass collectors, this mission was assigned where the goal was to create new 
concepts and solutions to a grass collector belonging to one of Husqvarna AB's existing walk 
behind lawn mowers. The aim was to reduce the amount of spilled grass that lands on the 
ground and making it easier for the user to empty the collector after the grass has been collected. 

The work has been carried out as a concept study where a selected product development process 
has been implemented. The different phases and methods of the process from pilot study to 
prototype are described to clarify how their approaches have been used. During the project a 
requirement specification was defined which specifically described what would be fulfilled and 
which could be followed as a basis in the development of concepts. To give this thesis a 
theoretical background, theories about the product development process, computer-aided 
design, vacuum forming, steel and welding joints has been applied.  

The study resulted in a final concept that were further developed and prototyped. The concept 
was considered by Husqvarna AB to be the best concept to proceed with. Testing and evaluation 
were performed on the prototype where the work was limited to. Furthermore, Husqvarna AB 
is able to continue the development and use the information from the work, which hopefully 
can be a help in the development of a better grass collector.
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar det examensarbete som utförts av Oscar Gustavsson och Sulaymon 
Valizoda under vårterminen 2018 vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet har utförts för 
Husqvarna AB i samarbete med Semcon AB som en avslutande del i skribenternas utbildning 
till högskoleingenjörer inom Maskinteknik, Produktutveckling och Design.  

Inom företaget Husqvarna AB är utveckling och förnyelse av stor betydelse. I deras utveckling 
av gräsuppsamlare togs detta uppdraget fram där målet var att skapa nya koncept och lösningar 
på en gräsuppsamlare som sitter på en av Husqvarna AB:s befintliga gå-gräsklippare. Detta 
med syftet att minska mängden spillt gräs som hamnar på marken och samtidigt göra det 
enklare för användaren att tömma uppsamlaren efter att gräs samlats upp. 

Arbetet har genomförts som en konceptstudie där en vald produktutvecklingsprocess 
implementerats. Processens olika faser och metoder från förstudie till prototyp är beskrivna för 
att tydliggöra hur tillvägagångssättet av dessa har använts. Under projektets gång definierades 
en kravspecifikation som beskrev konkret vad som skulle uppfyllas i arbetet och som kunde stå 
som grund i utvecklingen. Den teoretiska grunden i arbetet kommer från teorierna om 
produktutvecklingsprocessen, datorstödd konstruktion, vakuumformning, stål och 
svetsförband.  

Studien resulterade i ett slutgiltigt koncept som togs vidare och prototyptillverkades.  Konceptet 
ansågs av Husqvarna AB vara det bästa konceptet att gå vidare med. Testning och utvärdering 
genomfördes på prototypen dit arbetet var begränsat. Vidare får Husqvarna AB fortsätta 
utvecklingen och ta del av arbetet som förhoppningsvis kan användas och vara till hjälp i 
utvecklingen mot en bättre gräsuppsamlare.  
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1 Introduktion 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår i utbildningen Maskinteknik med 
inriktning produktutveckling och design på Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet har utförts 
för Husqvarna AB genom konsultföretaget Semcon AB och innefattar en konceptstudie på en 
gräsuppsamlare som sitter på en av Husqvarna AB:s befintliga gå-gräsklippare.  
 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och förklarar det problem som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess tre frågeställningar. Därtill beskrivs arbetets 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Företaget Husqvarna är ett gammalt och traditionsrikt företag som bildades redan år 1689 i 
staden Huskvarna. Företaget var från början vapentillverkare men har under åren tillverkat ett 
stort antal olika produkter, bland annat symaskiner, cyklar, motorcyklar och köksutrustning. 
Idag är Husqvarna AB världsledande tillverkare av innovativa produkter för skogs-, park- och 
trädgårdsskötsel. Företaget har ca 13 000 anställda och finns i 40 länder. Produkter som ingår 
i deras sortiment är bland annat motorsågar, trimmers och gräsklippare av olika slag. Gå-
gräsklippare har funnits i Husqvarnas sortiment sedan 1918 och den första motordrivna 
gräsklipparen gavs ut år 1947. [1] 

 

Figur 1: Husqvarna gräsklippare med uppsamlare [2]. 

1.2 Problembeskrivning 
Arbetet är framtaget av Husqvarna AB där ett problem finns på en nuvarande gräsuppsamlare 
som sitter på en gå-gräsklippare. Gräsklipparen är en batteridriven klippare och är ny i 
Husqvarnas sortiment. Problemet har varit känt länge och även funnits på tidigare uppsamlare 
genom åren. Husqvarna har tidigare gjort små justeringar för att minska problemet men inte 
lagt några större resurser för att åtgärda problemet helt.  

På en av Husqvarna AB:s batteridrivna gå-gräsklippare sitter en gräsuppsamlare som samlar 
upp det klippta gräset vid körning. När uppsamlaren är full ska gräset tömmas i en plastsäck, 
kompost eller liknande. Vid förflyttning av det klippta gräset från punkt A till punkt B spills 
gräset och hamnar på marken. Punkt A är läget då uppsamlaren fortfarande är kopplad till 
gräsklipparen. Punkt B är läget då gräset ligger i t.ex. plastsäcken. Vid förflyttning från punkt A 
till punkt B är det främst två delmoment där gräset spills. Det första momentet är när separering 
sker mellan uppsamlare och gräsklippare, delar av det klippta gräset faller då ner på marken. 
Det andra momentet är då gräset töms från uppsamlaren ner i en plastsäck eller liknande. Vid 
tömningsprocessen är det även svårt för användaren att få ut gräset och det uppstår svårigheter 
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att hålla uppsamlaren samtidigt som användaren ska tömma. Dessa problem ska genom 
examensarbetet förbättras.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att utveckla ett konceptförslag som ska minimera spill av gräs 
vid förflyttning från punkt A till B på en av Husqvarna AB:s uppsamlare till gå-gräsklippare 
och göra det enkelt för användaren vid tömning.  
 
För att beskriva konkret vad som ska göras har syftet brutits ner i tre frågeställningar nedan.  

[1] Vad är anledningen till att problemen med spill och tömning sker och hur är uppsamlaren 
utformad i dagsläget? 

 
För att produkten skall kunna förbättras måste den först undersökas hur den är utformad i 
dagsläget och ta reda på varför problemen uppstår. 
 
[2] Hur kan spill av gräs minskas genom omkonstruktion av produkten? 

För att kunna minska problemet med spillt gräs ska undersökning göras på hur en 
omkonstruktion kan påverka problemet. Produktens nuvarande utformning studeras för att 
hitta delar som kan konstrueras mer optimalt.  
 
[3] Hur kan produkten konstrueras för en enklare tömningsprocess för användaren?  
 
Vid tömningsprocessen ska det bli enklare för användaren att få ut gräset ur uppsamlaren utan 
för stor ansträngning. Produktens utformning studeras för att hitta en mer optimal 
konstruktion som löser problemet.   

1.4 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på att ta fram nya koncept och idéer fram till prototypstadiet och göra detta 
med lämpliga metoder och tillvägagångssätt i produktutvecklingsprocessen. Arbetet kommer 
inte att gå igenom de återstående stegen i en komplett produktutvecklingsprocess, till exempel 
anpassning för tillverkning. 
 
Inga ändringar på gräsklipparen kommer göras utan endast uppsamlaren kommer 
omkonstrueras.  
 
Under utvecklingen har kostnad och tillverkningsbarhet beaktats men inga noggranna 
beräkningar har gjorts avseende det.  

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med introduktion där bakgrund, problembeskrivning, syfte, frågeställningar 
och avgränsningar presenteras. Där efter kommer kapitlet Teoretiskt ramverk, här beskrivs de 
teorier som har varit relevanta för detta examensarbete. I kapitlet Metod beskrivs de valda 
metoderna som använts och skrivs i den ordning som de genomförts. Hur de valda metoderna 
användes och resultatet utifrån dem beskrivs i kapitlet Genomförande och Resultat. I kapitlet 
Analys besvaras frågeställningarna utifrån resultatet som gavs i kapitlet innan. Sista kapitlet i 
rapporten är kapitlet Diskussion och slutsatser, här diskuteras och sammanställs arbetet som 
gjorts under projektets gång och ger förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas. Rapporten 
avslutas med referenser och bilagor. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I kapitlet beskrivs teorier som stödjer de metoder som använts i arbetet. Avsnittet börjar med 
att beskriva teorin bakom den produktutvecklingsprocess som genomförts. Sedan beskrivs 
teorierna bakom datorstödd konstruktion, vakuumformning, stål och svetsförband.  

2.1 Produktutvecklingsprocessen  
Produktutvecklingsprocessen delas upp i olika faser [3]. Att ha ett systematiskt 
utvecklingsarbete och en bestämd process ger en positiv effekt genom att arbetet blir väl 
dokumenterat. Ett produktutvecklingsarbete kan se olika ut från arbete till arbete, därför kan 
antalet faser i processen skilja sig beroende på vilket typ av arbete det handlar om. [3] 

2.1.1 Förstudie 
Det första steget i produktutvecklingsprocessen är en förstudie. Förstudien görs främst för att 
bryta ner och analysera problemet på djupet och ge en grund för att gå vidare i projektet. 
Analysering görs av den befintliga produkten och även konkurrenternas produkter för att få 
kunskap och inspiration till idéer. [3] 

Under förstudien är det viktigt att tänka utanför boxen och ta med mycket information utan att 
kritisera och tänka att de inte är användbart. [3] 

Genom förstudien tas en kravspecifikation fram som förklarar VAD produkten ska utföra. 
Senare under projektets gång när kravspecifikationen utvecklats och tekniska lösningar tagits 
fram är nästa steg att bestämma HUR produkten ska uppfylla kraven. [3] 

2.1.2 Reverse engineering 
Reverse engineering (RE) används i produktutvecklingsprocessen för att undersöka den 
befintliga produktens svagheter och brister. RE bygger på att demontera den befintliga 
produkten i delar och undersöka alla komponenter i detalj för att få en förståelse om produktens 
geometri, material och funktion. RE på svenska betyder omvänd ingenjörskonst. [3] 

Syftet med RE är att återskapa en befintlig produkt som saknar konstruktionsdokument som 
ritningar, CAD-modeller eller utgående produkter som inte tillverkas längre. I fordonsindustrin 
är det vanligt att RE används genom att skapa en CAD-modell från en fysisk modell. Exempelvis 
används lermodeller som skannas med en tredimensionell skanner för att sedan bygga på den 
i CAD och få fram en modell. Metoden används även för att ta reda på information om 
konkurrenter. Företagen köper då in konkurrenternas produkter och demonterar dem i delar 
för att analysera för- och nackdelarna och förstå hur geometrin på produkten är uppbyggd. 
Detta är okej så länge de inte kopierar konkurrenternas produkt rakt av. [3] 

RE kan delas upp i ett arbetssätt som beskrivs i följande steg: 

 Ett antal konstruktörer undersöker noggrant en produkt som finns vid intresse att 
återskapa. 

 Resultatet av undersökningen lämnas sedan över till en ny grupp som inte har 
kunskaper om produkten sen tidigare. 

 Utifrån tidigare undersökningar ska den senaste gruppen bygga en produkt som 

presterar lika bra och efterlikna utan att kopiera den befintliga produkten. 

2.1.3 Produktspecificering 
En produktspecifikation ska beskriva VAD som ska komma med i 
produktutvecklingsprocessen.  Tyngdpunkten på produktspecifikationen ska beskriva vad som 
ska lösas inte hur det ska lösas. Ju mer kunskap som samlas in om produkten desto mer 
utvecklas och uppdateras produktspecifikationen och nya krav kommer under 
uppbyggnadsfasen. All information om krav och önskemål som saknades i 
projektbeskrivningen sammanställs ihop i en specifikation för att sedan användas som underlag 
för utvärdering av konstruktionslösningar. [3] 
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2.1.4 Konceptutveckling- konceptgenerering 
Ordet koncept kan definieras som en första ansats till en lösning på ett konstruktionsproblem. 
Lösningen innehåller: [3] 

 En preliminär produkt-layout 

 Preliminär kostnadsuppskattning 

 Beskrivningar i form av text och skisser 

 Beskrivning i förhållande till produktspecifikation 

 Förklaringar till valet av dellösningar 

 Sammanställning av beräkningar, analyser och resultat som har gjorts 

Utgångspunkten för att få en så bra konceptgenerering som möjligt är att 
produktspecifikationen är noga genomarbetad. En bra specificering bidrar till att alla 
funktionella krav tas hänsyn till när man skapar alternativa lösningar för att uppfylla dessa. Två 
grupper av metoder som främst används vid generering är kreativa metoder och systematiska 
eller rationella metoder. I kreativa metoder ingår brainstorming som är den mest kända och 
använda metoden. [3] 

2.1.5 Konceptutvärdering och konceptval 
Efter konceptgenerering analyseras de framtagna koncepten mot varandra för att bestämma 
vilka lösningsalternativ som är bäst att gå vidare med. Koncepten ställs upp mot varandra för 
att jämföra de olika lösningsalternativens resultat. Koncepten utvärderas med hjälp av en 
beslutsmatris, de lösningsalternativ och koncept som får högst värde rangordnas och går vidare 
till nästa sållningsprocess. Beslutsmatrisen är en välbevisad metod som hjälper till att sålla bort 
de sämre alternativen och kan på vägen eventuellt para ihop de tidigare lösningsalternativen 
till ett framgångsrikt lösningsalternativ. [3] 

2.1.6 Layout- och detaljkonstruktion 
När ett koncept har valts ska detta vidareutvecklas och bli en färdig produkt som uppfyller de 
krav som finns i produktspecifikationen. I denna del av processen ska ett underlag göras för att 
kunna tillverka ett första exemplar, till exempel en prototyp som kan testas och analyseras. Det 
finns fyra punkter att följa för att konfigurera produkten: [3] 

1. Dimensionera produkten och välja standardkomponenter 

2. Konstruera nya detaljer (om sådana finns) och bestämma material på dessa 

3. Definiera produktens design 

4. Beskriva produktens layout 

2.1.7 Prototyper 
Prototyper kan tas fram på olika sätt och för olika syften. Idag är det vanligt att ta fram 
prototyper genom så kallad virtual prototyping. Modellering och simulering sker då i en dator. 
Genom CAD-program kan en modellering tas fram för att kunna se produkten i olika vinklar. 
Via CAE-program kan produktens prestanda och olika egenskaper förutses via simuleringar. 
Prototyper kan även tas fram i fysiska modeller av olika slag, exempel Mock-Up, 
funktionsprototyp, nollserie och prototyp för slaktprov. Mock-Up visar endast form, 
ytegenskaper och färg. Funktionsprototyp används för att testas i laboratorium. Nollserie är 
kompletta prototyper som kan fältprovas. Prototyp för slaktprov används för att testas genom 
överbelastning tills haveri sker. [3] 

2.2 Datorstödd konstruktion 
För att kunna analysera och simulera en produkt innan en fysisk modell skapas i 
produktutvecklingsprocessen, används datorbaserad produktmodellering. Datorstödd 
konstruktion eller på engelska CAD (Computer Aided Design) är ett samlingsnamn för 
programvaror som används vid geometrimodellering. Datorstödd konstruktion utvecklades för 
att underlätta och hjälpa produktutvecklare och ingenjörer att skapa två- och tredimensionella 
ritningar med hjälp av en dator. Tidigare skapades allt för hand men på 1980-talet fick 
datorstödd konstruktion ett genombrott. Det underlättade för både små och stora 
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produktutvecklingsföretag genom att effektivisera alla de steg som tidigare gjordes för hand. I 
det flesta programvaror finns det även stöd till att skapa geometri, beräkna och simulera 
hållfastheten på modellerna som skapas. [3] Några fördelar med CAD: 

 Snabbt och smidigt att ändra befintliga ritningar 

 Sparar tid genom att återskapa redan befintliga designelement 

 Skapar realistiska simuleringarna av resultatet utan att behöva göra prototyper 

2.3 Vakuumformning 
Det blir allt mer vanligt att plastprodukter tillverkas med vakuumformningsmetoden. 
Vakuumformning är en snabb och enkel metod men även billig. Verktyget som används för att 
forma plastprodukterna är gjorda av aluminium, där av kan verktyget ändras på ett smidigt sätt 
genom att slipa och svetsa. [4] 

Vakuumformning går ut på att termoplaster värms upp och blir formbara. Termoplaster är en 
sorts plast som blir mjuk och formbar vid uppvärmning. Den uppvärmda plasten sugs upp mot 
verktyget med hjälp av vakuum och plasten får formen från verktyget. När den formade 
plastprodukten kylts ner till rumstemperatur görs efterbearbetning på den vakuumformade 
plastprodukten för att uppnå slutgiltigt resultat. Det bearbetningar kan t.ex. vara laserskärning, 
ultraljudsvetsning, varmbockning, limning, nitning och 5-axlig CNC-fräsning. [4] 

2.4 Stål 
Stål är en legering med grundämnet järn. Legering är ett material med metalliska egenskaper. 
Några viktiga egenskaper som stål är känt för är hållfasthet, seghet och svetsbarhet men även 
bockbarhet och skärbarhet. Stål är bra ur miljöperspektiv då det enkelt kan smältas ned och 
återvinnas. För att undvika korrosion ytbehandlas stålet. Materialet är allsidigt med många 
fördelar och få nackdelar och används främst i bärande konstruktioner. Två viktiga fördelar 
med stål är att det är ett prisvärt material med en lång livslängd. [5] 

2.5 Svetsförband 
För att sätta ihop två eller flera ståldetaljer till en del används svetsförband. Svetsförband 
innebär att två delar sammanfogas genom att ytan på delarna värms upp med hög temperatur 
så att de två delarna smälter och enas till ett element. I vissa svetsförband tillsätts svetsmaterial 
under svetsprocessen. Svetsfogen kyls ner av den omgivna rumstemperaturen när 
svetsprocessen är klar. För att avgöra svetsbarheten av ett visst stål utan att konstruktionens 
funktion försämras bedöms dess innehåll av kolhalt och det bör inte överstiga 0,18 procent. [5] 

Nedan nämns två av de vanligaste svetsmetoderna för stål. 

MIG/MAG-svets (Metal Inert Gas/ Metal Aktive Gas): 

På svenska gasbågsvetsning även kallad för MIG/MAG-svetsning. För denna metod används en 

solid trådelektrod. Det finns svetstrådar för olika metaller. För att hålla undan atmosfärluften 

skyddas ljusbågen och smältbadet av en jämn flödande inert eller aktiv skydds gas. Metoden 

använd främst för aluminium och smälter samma metaller som rostfritt stål. [6] 

TIG-svets (Tungsten Inert Gas):  

På svenska gasvolframsvetsning även kallad för TIG-svetsning. För denna metod används en 

solid volframelektrod. För att hålla undan atmosfärsluften skyddas området runt om 

smältbadet med inert skydds gas. Material kan även tillsättas i smältbadet om det behövs. 

Metoden är främst vanlig för högkvalitativsvetsar och används främst för rostfritt stål och 

aluminium. [6] 
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3 Metod  
Kapitlet ger en beskrivning av de metoder som användes för att genomföra studien. I början 
av kapitlet beskrivs hur metoderna är kopplade till studiens frågeställningar. Metoderna 
förklaras generellt för att ge läsaren kunskap och förståelse som behövs i kapitlet om 
genomförandet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara de tre frågeställningarna har en konceptstudie genomförts på en av Husqvarna 
AB:s gräsuppsamlare. Uppsamlaren har undersökts och utvärderats och sedan har förslag på 
förbättringar genererats. Ett strukturerat arbetssätt har genomförts med hjälp av de metoder 
som är beskrivna nedan. Samtliga frågeställningar berör produktutveckling på olika sätt och 
därför har en väl vald produktutvecklingsprocess använts. En undersökning bland användare 
genomfördes också för att få en djupare förståelse av problemet.  

3.2 Konceptstudie 
Projektet har genomförts som en konceptstudie för att kunna svara på frågeställningarna i 
arbetet. En konceptstudie kan appliceras på många olika typer av projekt men används främst 
vid omkonstruktion och förbättringar av produkter. Konceptstudie är uppdelad i faser som 
genomförs under arbetets gång. Beroende på projektets omfattning kan antalet faser justeras 
eller skräddarsys så det passar det specifika projektet. [3] 

3.3 Förstudie 

3.3.1 Gantt-schema  
Gantt-schema är en enkel metod som utvecklades av Henry Gantt. Gantt-schema används tidigt 

i projekt för att få en överblick på hur stort arbetet är och hur lång tid de olika aktiviteterna 

kommer att ta. [3] 

 

Figur 2: Gantt-schema 

 

Gantt-schemats utformning består av en Y-axel som visar de aktiviteter som projektet kommer 

att beröra och X-axeln visar tiden på hur lång tid varje aktivitet kommer att ta. [3] 

3.3.2 Konkurrensanalys 
En konkurrensanalys är en analys av konkurrenter där bedömning och analys görs på deras 
produkter och lösningar. Analysen görs för att se styrkor, svagheter och hur de har gått till väga 
för att möta kundens krav och önskemål. Informationen från analysen används för att jämföra 
och utveckla sin egen produkt. [3] 

	

Gantt-schema 

AKTIVITET	 PLANERAD	
START	

PLANERAD	
LÄNGD	

FAKTISK	
START	

FAKTISK	
LÄNGD	

PROCENT	
KLART	

PERIODER	 	     

6	 7	 8	 9	10	 11	12	13	

Anmälan	 	 	 	 	 %	 	        

Kontraktsskrivning	 	 	 	 	 %	 	        

Möte	med	handledare	 	 	 	 	 %	         

Projektplan	 	 	 	 	 %	 	        

Förstudie	 	 	 	 	 %	 	        

Kundundersökning	 	 	 	 	 %	 	        

Idegenerering	 	 	 	 	 %	 	        
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3.3.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökning är en metod för att samla in information via frågor. Undersökningen görs 
till flera individer som ska besvara frågorna i ett formulär. Innan formuläret delas ut är det 
viktigt att informera och klargöra syftet med enkäten. Det ska även klargöras på vilket sätt 
individens bidrag kommer användas och om deltagandet kommer vara anonymt eller ej. [7] 

Frågornas ordning och formuleringar är viktigt att tänka på vid utformning av enkäten. Det är 
vanligt att inleda med neutrala frågor och bakgrundsvariabler som behövs. Avslutningen görs 
vanligtvis med utrymme för kommentarer och möjlighet att lägga till innehåll som inte finns 
med i frågorna men som är av betydelse för individen. Vilken ordning som frågorna ställs i har 
betydelse eftersom den som svarar lär sig något utifrån frågorna som ställts. Det är viktigt att 
konstruera frågor kring varje delområde för att täcka alla aspekter i frågeställningen. [7] 

Urvalen av vilka personer som ska undersökas kan göras på flera olika sätt i en 
enkätundersökning. Urvalen delas huvudsakligen upp i två grupper, slumpmässiga och icke 
slumpmässiga urval. [7] 

3.3.4 Funktionsanalys 
Funktionsanalys används ofta som en metod i produktutvecklingsprocessen för att identifiera 
vilka funktioner produkten ska uppfylla. Informationen från funktionsanalysen kan även 
användas i kravspecifikationen. Funktionerna i en produkt delas upp i huvudfunktion, 
nödvändiga och önskvärda funktioner. Funktionerna i en funktionsanalys beskrivs oftast med 
ett verb och ett substantiv och eventuellt gränser. Till exempel "medge grepp". En produkts 
huvudsyfte kallas för huvudfunktion. Till exempel är en uppsamlares huvudfunktion att den 
ska samla upp gräs. Nödvändiga funktioner krävs för att huvudfunktionen ska fungera. 
Uppsamlarens nödvändiga funktioner kan vara att innehålla infästningar för att kunna fästa 
uppsamlaren till gräsklipparen. Till sist kommer önskvärda funktioner som inte är nödvändiga 
för huvudfunktionen men är viktiga för kunden, till exempel att den ska äga en snygg design. 
Produkten kommer utföra jobbet även om de önskvärda funktionerna inte är med. [8] 

3.4 Konceptgenerering 

3.4.1 Brainstorming 
Brainstorming är en beprövad teknik för att generera idéer och underlätta problemlösning. 
Metoden utövas oftast i grupp som innehåller en ledare och ca 5–15 gruppmedlemmar. 
Gruppen ska under metodens gång komma på så många idéer som möjligt. Metoden kan även 
utövas enskilt då varje enskild person kör brainstorming för att sedan presentera resultatet i 
gruppen, så kallad nominell grupp [9]. 

Fyra grundregler finns att följa vid brainstorming [9]:  

1. Kritik är inte tillåten 

Kritik både i form av negativ och positiv kritik skall ej ges under metodens gång. Att känna sig 
fri och släppa fram alla idéer kan ge upphov till nya idéer och inspiration hos andra.  

2. Kvantitet eftersträvas 

Fokusen ligger på att få fram så många idéer som möjligt. Det skapar en större chans till att 
någon av dem är bra. En dålig idé kan även bidra till skapandet av en bra idé genom association.  

3. Gå utanför det vanliga 

Alla idéer är välkomna, tänk utanför "boxen". En galen idé kan vara en bra lösning på 
problemet.  

4. Kombinera idéer 

Att sammanfoga idéer som kommit fram och lyssna på andras förslag kan ge upphov till nya 
lösningar.  
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I en undersökning om brainstorming som gjordes av Shirey [10] beskrivs delade åsikter om 
effektiviteten på metoden brainstorming i grupp. Vissa forskare menar att det är mer effektivt 
när enskilda personer sitter själva och kommer på idéer i nominell grupp. Andra forskare påstår 
att brainstorming i grupp är den mer effektiva metoden och genererar fler idéer. [10] 

En metod inom brainstorming är idéskiftesmetoden som är en kreativ gruppmetod. Alla i 
gruppen får en given problemformulering och arbetar sedan individuellt för att ta fram någon 
eller några lösningar var. Efter ett bestämt antal minuter skickas skisserna med de olika 
lösningarna till personen som sitter bredvid. När bytet har skett vidareutvecklar man den 
lösning som nyss har skickats till en. Byte sker sedan med jämna mellanrum tills ett varv har 
gått och samtliga lösningar har varit hos samtliga medlemmar. Med denna metod får alla ge sin 
infallsvinkel på en lösning som kan ge upphov till nya idéer och utvecklingsvägar. Metoden 
kallas även 6-3-5 metoden och står för sex personer, tre varsina lösningar och tre 
vidareutvecklingar av de övriga fem medlemmarnas förslag. [3]  

3.4.2 Tips från experter 
Experter inom specifika områden har ofta mycket kunskap och erfarenhet som kan användas 
och ta del av. De har arbetat länge med att utforska vad som är bra och vad som är dåligt och 
potentiellt även genomfört tester och beräkningar. Istället för att söka information och kunskap 
på egen hand kan mycket tid sparas genom att få kunskap via experter. [11] 

3.5 Konceptval 

3.5.1 Go/No-Go matris 

Efter genereringsprocessen ska de framtagna koncepten utvärderas och elimineras om de inte 
uppfyller kriterierna. Go/No-Go metoden är en sållningsmetod som grundar sig på krav och 
funktioner som ställts på produkten. Koncepten sållas genom att sätta ett plus (+) för varje 
kriterium som konceptet uppfyller. Ett minus (-) sätts om konceptet inte uppfyller kriterierna 
och ett frågetecken (?) sätts om mer information krävs för att ta ett beslut. När samtliga koncept 
har ställts mot samtliga kriterier beslutas vilka koncept som går vidare genom att se vilka 
koncept som uppfyller alla kriterier. Koncepten går sedan vidare och sållas i nästa 
sållningsmetod. [3] 

 

Figur 3: Go/No-Go matris. 

3.5.2 Pughs beslutsmatris 
Efter elimineringsprocessen används Pughs beslutsmatris för att utvärdera och ranka de 
koncept som har tagit fram. I en matris listas koncepten på X-axeln och kriterierna som 
koncepten ska graderas efter i Y-axeln. [3]   
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Metoden är enkel och har bevisats vara effektiv för att jämföra olika koncept. Metoden går ut 

på att poängsätta och jämföra koncepten utifrån hur de klarar att uppfylla kriterierna. Poängen 

jämförs sedan och ger då insikt i vilka alternativ som lämpar sig bäst. [12] 

Det finns sex steg i genomförandet av denna metod: 

1. Klargör vad beslutsmatrisen ska användas till 

2. Välj vilka koncept som ska jämföras 

Här väljs koncept och idéer som har tagits fram under konceptgenereringen. Det är viktigt 

att koncepten som jämförs ligger på samma abstraktionsnivå. Alltså ska koncepten 

presenteras på samma sätt, exempelvis genom skisser.  

3. Välj vilka kriterier som koncepten ska ställas mot 

4. Bestäm vilka kriterier som är mest viktiga och vilka som är mindre viktiga  

5. Utvärdera resultaten 

6. Beräkna och analysera resultatet  

 

 

Figur 4: Pughs matris. 

3.6 Validitet och reliabilitet 
För att säkerställa att en studie har hög kvalitét på sitt innehåll krävs det att den innehåller god 
validitet och reliabilitet. Med validitet menas att studien görs på det som ska studeras. Detta 
kan uppnås genom att ha god teoriuppbyggnad, bra instrument vid mätningar och att vara 
noggrann vid själva mätningen. Med hög reliabilitet i studien menas att den har hög 
tillförlitlighet. Exempel på hur hög reliabilitet uppnås är att ha säkra och tydligt beskrivna 
källor. [7]
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt studiens genomförande. 

Avsnittet börjar med att illustrera de steg i produktutvecklingsprocessen som genomförts i 

denna konceptstudie. Processen valdes eftersom den är väl beprövad och har använts i tidigare 

arbeten under utbildningen. Studien började med en förstudie för att lära känna produkten och 

analysera hur problemet ser ut i verkligheten. En kravspecifikation skapades sedan utifrån 

given information. Konceptgenerering genomfördes med metoden brainstorming där de 

framtagna koncepten sedan ställdes mot varandra i en beslutsmatris för att välja en slutgiltig 

lösning. Det valda konceptet utvecklades sedan till en prototyp.  

 

Figur 5: Produktutvecklingsprocessen. 

 

4.1 Information från litteratur 
Information från litteratur har tagits från kursböcker inom produktutveckling där bland annat 
förslag på produktutvecklingsprocess har hämtats. Vetenskapliga artiklar har använts för 
djupare information och har hittats via Högskolebibliotekets sökhjälp Primo. För att få 
begränsat med artiklar och relevanta svar inom området produktutveckling angavs sökord för 
varje aktuell sökning, till exempel ”brainstorming”. Resultaten från litteraturen finns beskrivet 
i avsnitt 2 och 3.  
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4.2 Förstudie 
För att kunna lösa problemet behövs kunskap och förståelse om produkten och dess problem, 
därför genomfördes en förstudie. I förstudien studerades den befintliga produktens utformning 
och även liknande produkter från konkurrenter. Det gjordes informationssökningar på internet 
för att få lärdomar om gräsklippare och vilka olika typer som finns på marknaden idag. För att 
ta reda på hur problemet upplevdes bland kunderna gjordes även en enkätundersökning.  

4.2.1 Tidsplanering 
För att få en överblick på vad som skulle göras och för att se till att alla moment i arbetet skulle 
hinnas med inom tidsramen gjordes ett Gantt-schema tidigt i projektet. Gantt-schemat fylldes 
i och stämdes av under projektets gång för att se till att arbetet låg enligt planen, se bilaga 1. 

4.2.2 Undersökning av produkt 
Från Husqvarna AB tilldelades en komplett produkt inklusive klippare och uppsamlare. 
Produkten plockades isär och testades på olika sätt för att se hur den var uppbyggd för att få en 
större förståelse för produkten, likt Reverse engineering. Det var främst uppsamlaren som 
studerades eftersom ändringar på gräsklipparen inte fick göras. Gräsklipparen användes främst 
för att se hur infästningar till uppsamlaren fungerade. Information hämtades också från andra 
produkter som tillverkats av konkurrenter till Husqvarna AB. Detta gjordes dels hos 
återförsäljare men också via sökningar på internet. Genom att studera konkurrenterna gavs 
information om deras konstruktioner och lösningar och bidrog med inspiration till projektet. 
Ett besök gjordes även på test-avdelningen hos Husqvarna AB där erfarna personer bidrog med 
kunskaper och idéer till produkten och dess problem. Information från tidigare tester gavs ut i 
form av bilder som beskrev hur uppsamlaren skulle fyllas respektive hur den inte skulle fyllas. 
Meningen är att fylla uppsamlaren så mycket som möjligt för att inte behöva tömma den lika 
ofta.  

Resultat från undersökningen beskrivs nedan med hjälp av bilder.  

Uppsamlaren består av en enkel stålram som grund med inbyggt handtag och fästen som fäster 
uppsamlaren på gräsklipparen. Runtom ramen sitter behållaren som är av tyg. Tyget är av 
slitstark karaktär och ska hålla för stenar som eventuellt kan skjutas genom gräsklipparen och 
in i uppsamlaren. Tyget är även gjort för att hindra dammpartiklar att komma igenom och störa 
användaren. Längst bak på uppsamlaren är tyget delat och består av två lager, ett tunt tyg och 
ett slitstarkt. Detta för att både kunna släppa igenom luft som strömmar igenom och för att tåla 
eventuella stenar som skjuts in. Bottendelen består av en platta av plast med en integrerad 
"tunga" och ett handtag. Plattan är tillverkad genom vakuumformning och är därmed lättare 
att göra korrigeringar på jämfört med om den var tillverkad genom formsprutning. Tungan är 
den delen som sticker ut på framsidan av uppsamlaren och appliceras inuti gräsklipparen. 
Tungan är till för att minska spill av gräs vid separering från gräsklipparen. Handtaget är till 
för att få ett extra grepp vid tömning av uppsamlaren. Gräsklipparen har två fästpunkter där 
uppsamlaren häktas på vid användning. På gräsklipparen sitter även ett lock som kan stänga 
porten mellan gräsklippare och uppsamlare om användaren väljer att köra utan att använda 
uppsamlaren. För att fästa uppsamlaren på gräsklipparen måste locket först öppnas. När 
uppsamlaren sedan har applicerats vilar locket på uppsamlaren. Genom att ha en mjuk 
konstruktion av tyg kan användaren lättare se när uppsamlaren börjar bli full då tyget utvidgas. 

När uppsamlaren är applicerad på gräsklipparen får uppsamlaren en vinkling nedåt i 
framänden. Detta bidrar till att gräset lättare spills vid separering, särskilt om uppsamlaren är 
full. Tungan som sitter på uppsamlaren är en förbättring som tidigare gjorts av Husqvarna AB 
för att minska problemet med spill. Tungan löser problemet delvis men inte fullt ut.  

När gräset ska tömmas vänds uppsamlaren med öppningen nedåt för att få ur gräset genom 
samma öppning som gräset kom in. Öppningen är liten och gör det svårt att få ut gräset. 
Handtaget som sitter på baksidan är utformat så att handen lätt glider ut ur handtaget vid 
tömning. Genom en otymplig tömningsprocess bidrar det till att gräs spills även i detta 
moment, främst när gräset ska tömmas i en plastsäck. 
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Figur 6: Demonterad uppsamlare. Stålram 
och tygbehållare. 

Figur 7: Infästningar. 

Figur 8: Uppsamlare separerad från 
gräsklippare. Visar gräsklipparens 

munstycke för gräset. 

Figur 9: Uppsamlare framifrån. 

Figur 10: Komplett produkt med 
uppsamlare fäst på gräsklippare. 

Figur 11: Handtag på undersidan och 
dubbeltyg baksidan. 
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4.2.3 Enkätundersökning 
I studien gjordes en enkätundersökning bland användare som har brukat en gå-gräsklippare 
med uppsamlare. Användarna som valdes är vanliga konsumenter och valdes med 
bekvämlighetsurval. Tanken med undersökningen var att ta reda på hur problemet som 
beskrivits av Husqvarna AB upplevs bland användarna, om problemet finns och i så fall till 
vilken grad. Totalt 14 stycken användare svarade på undersökningen som bestod av sex frågor. 
Fyra av frågorna innehöll graderade svarsalternativ i en linjär skala från ett till fem och två 
frågor bestod av specifika svarsalternativ. I slutet gavs möjlighet till att lämna övriga 
kommentarer och åsikter. Innan frågorna delades ut till respektive respondent förklarades 
syftet och bakgrunden till undersökningen. Frågorna testades även i en pilotundersökning 
innan undersökningen för att validera att frågorna gav svar på rätt saker och inte gav 
missförstånd bland respondenterna.  

 Helhetsupplevelsen på uppsamlaren bland användarna var blandad men majoriteten 
svarade att de upplevde den som dålig.  

 Samtliga upplevde att det spilldes gräs under tömningsprocessen och att spillet skedde 
vid både separering och tömning.  

 Samtliga upplevde även svårigheter att få ut gräset ur uppsamlaren och att få i gräset i 
en plastsäck. Bland övriga kommentarer beskrivs produkten som otymplig och allmänt 
dålig.  

Undersökningen bekräftade att problemen som beskrivits av Husqvarna AB finns ute bland 

användarna. Arbetet fokuserades därför på att lösa så mycket som möjligt av problemen.  

Det fullständiga resultatet av undersökningen sammanställdes i diagram och svaren på de 
övriga kommentarerna sammanställdes i en lista, se bilaga 2.  

4.2.4 Funktionsanalys 
En funktionsanalys gjordes i projektet för att få en tydlig sammanställning på de funktioner 
som finns i produkten och vilka av dem som är nödvändiga och måste uppfyllas. Funktionerna 
i form av huvudfunktion, nödvändiga funktioner och önskvärda funktioner sammanställdes i 
en tabell, se bilaga 3.  

4.2.5 Kravspecifikation 
Med information som genererades från förstudien sammanställdes en kravspecifikation. I 
specifikationen listades även de givna krav som gavs ut av Husqvarna AB vid projektets start. 
Under projektets gång modifierades specifikationen allt eftersom nya kunskaper erfordrades. 
Två krav som uppstod senare i projektet var krav nummer 7 och 8, om säkerhet. Se nedan.  

1. Uppsamlaren skall minimera grässpill vid separering av uppsamlaren från 
gräsklipparen. 

2. Konstruktionen på gräsklipparen får ej ändras. 
3. Uppsamlaren ska kunna tömmas i en plastsäck utan att gräs hamnar utanför. 
4. Omkonstruktion av uppsamlaren ska inte addera extrema kostnader. 
5. Volymen på uppsamlaren ska vara lik den befintliga uppsamlaren. 
6. Uppsamlaren skall kunna släppa igenom luften som flödar in i behållaren. 
7. Användaren skall inte kunna se knivarna som snurrar i gräsklipparen när maskinen 

är igång, på grund av säkerhetsrisk. 
8. Uppsamlaren skall tåla att stenar skjuts in i behållaren utan att den går sönder och 

släpper igenom stenarna.  
9. Volymen i uppsamlaren ska utnyttjas till max, så mycket gräs så möjligt skall samlas 

upp. 

4.3 Konceptgenerering 
För att generera olika lösningar och idéer till problemet användes metoden brainstorming. 
Metoden genomfördes i fyra omgångar. En omgång genomfördes tidigt i projektet för att med 
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färska ögon se på problemet utan att ha för mycket kunskap om produkten. Resterande 
omgångar genomfördes efter förstudien då produkten var välkänd och dess svagheter 
identifierade. De olika förslag och idéer som genererades dokumenterades genom skisser för 
att inte missa eller glömma bort något.  

De tre första omgångarna genomfördes som nominell grupp där två deltagare innan varje 
omgång kom på egna förslag och idéer till problemet. Förslagen från båda deltagarna togs sedan 
med för diskussion. Detta gjordes för att varje persons tankar och idéer skulle komma fram och 
för att ha något att utgå från i diskussionen. 

Fjärde omgången genomfördes med samma upplägg som idéskiftesmetoden. Fyra personer 
deltog där två av deltagarna valdes ut från Tekniska Högskolan i Jönköping. Dessa personer 
valdes eftersom de har god kunskap och förståelse för denna typ av arbete. Deltagarna 
informerades om produkten och problemet, sedan fick alla varsitt papper och penna. 
Deltagarna uppmanades även att tänka fritt och inte ta vara på några begränsningar. Under fem 
minuter fick var och en använda sin kreativa sida och komma på egna idéer och lösningar till 
problemet. När fem minuter hade gått diskuterades alla de lösningar som tagits fram. Efter 
diskussionen fick varje deltagare skicka vidare sitt papper med lösningar till personen bredvid. 
Fem nya minuter började där varje deltagare fick jobba vidare på den lösningen som getts från 
personen bredvid. Omgången fortsatte på samma sätt tills alla förslag gått ett varv och 
utvärderats av alla deltagare. Till sist hölls en slutlig diskussion och utvärdering bland alla 
deltagare och de genererade koncepten.
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4.4 Koncept 
När brainstormingen var klar hade elva olika koncept och en dellösning tagits fram. Samtliga 
lösningar är beskrivna nedan. Koncepten har tillsammans med produktchef och insatt personal 
från testlabbet på Husqvarna AB utvärderats med för- och nackdelar för varje koncept. 

4.4.1 Dellösning 
Den befintliga uppsamlaren har ett handtag på undersidan som används vid tömning. 
Handtaget är inte ergonomiskt utformat och bidrar till svårigheter vid tömning då användaren 
inte får tillräckligt med grepp. En lösning togs fram i form av en ögla som är enklare att greppa. 
Denna sitter på undersidan eller baksidan av uppsamlaren och gör det enklare för användaren 
att greppa uppsamlaren vid tömning. Lösningen har valts att kalla dellösning eftersom den 
appliceras på samtliga koncept som tagits fram. 

 

Figur 12: Dellösning på bakrehandtag.
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4.4.2 Koncept 1 
Uppsamlare med en hopfällbar design för att ta mindre plats när den inte används. Vid körning 
appliceras en plastsäck i uppsamlaren där gräset samlas. Plastsäcken tas sedan bort när den är 
full och en ny plastsäck placeras i uppsamlaren. Lösningen har ett separat lock som sitter längst 
fram på uppsamlaren med ett integrerat munstycke där gräset kommer in. På locket sitter 
fästen som fästs i gräsklipparen på samma sätt som den befintliga uppsamlaren. Locket har en 
låsfunktion som fäster locket på uppsamlaren och samtidigt håller fast plastsäcken. 
Konstruktionen på uppsamlaren är av mjuk karaktär och behöver något som håller den uppe i 
bakre änden. Ett fäste kommer därför finnas som fästs i gräsklipparens handtagsstänger. 

Fördelar:  

 Gräset hamnar direkt i en plastsäck, användaren slipper därför tömningsmomentet i 
en plastsäck 

 Innovativ lösning 

 Munstycket kommer att minimera grässpill vid separering av uppsamlaren från 
gräsklipparen 

 Passar till konsumenter med mindre gräsyta 

 Mer försäljning då Husqvarna kan tjäna pengar på att sälja återvinningsbara 
plastsäckar 

Nackdelar: 

 Många delar  

 Klurigt att byta påse varje gång, extra tid vid tömning 

 Extra fäste måste monteras för att hålla uppsamlarens bakre ände 

 Konstruktionen måste ändras ganska mycket jämfört med den befintliga 

 Luftströmmen genom uppsamlaren 

 

Figur 13: Koncept 1.
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4.4.3 Koncept 2 
Samma typ av lösning som koncept 1 fast en annan design på uppsamlaren som i detta fall är 
rektangulär istället för cirkulär. Formspråket blir mer likt Husqvarnas sortiment.  

Fördelar: 

 Formspråket på uppsamlaren passar Husqvarnas produkter 

 Gräset hamnar direkt i en plastsäck, användaren slipper därför tömningsmomentet i 
en plastsäck 

 Innovativ lösning 

 Munstycket kommer att minimera grässpill vid separering av uppsamlaren från 
gräsklipparen 

 Passar till konsumenter med mindre gräsyta 

 Mer försäljning då Husqvarna kan tjäna pengar på att sälja återvinningsbara 
plastsäckar 

Nackdelar: 

 Många delar  

 Klurigt att byta påse varje gång, extra tid vid tömning 

 Extra fäste måste monteras för att hålla uppsamlarens bakre ände 

 Konstruktionen måste ändras ganska mycket jämfört med den befintliga 

 Luftströmmen genom uppsamlaren 

 

 

Figur 14: Koncept 2. 
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4.4.4 Koncept 3 
Med utgångspunkt från den befintliga uppsamlaren har ett lock tillkommit på ovansidan.   
Handtaget på ovansidan kommer att flyttas bak lite för att ge plats åt ett lock. Locket är fäst 
med gångjärn och öppnas för att få en större öppning vid tömning av gräset. Gräset kommer att 
tömmas enklare i kombination med en större öppning och den redan befintliga plastskivan i 
botten som används för att trycka ut gräset ur uppsamlaren.  

Fördelar: 

 Större hål som förenklar att få ut gräset vid tömning 

 Bra grepp vid tömning för att kunna skaka ur gräset 

 Billig och enkel lösning 

 Behöver inte modifiera hela uppsamlaren 

 Utnyttjar infästningspunkterna 

Nackdelar: 

 Gräset kan spillas vid separering av uppsamlaren från gräsklipparen 

 Svårt att tömma uppsamlaren i en plastsäck 

 

Figur 15: Koncept 3. 
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4.4.5 Koncept 4 
Uppsamlare med ett fällbart lock av plast på ovansidan. Locket öppnas i bakänden där tömning 
sker av det samlade gräset. Framsidan har en mynning där gräset kommer in och en "vägg" runt 
om sig för att förhindra spill vid separering.  

Fördelar: 

 Grässpill minimeras vid separering av uppsamlaren från gräsklipparen 

 Gräset kommer ut lättare vid tömning 

 Enkelt att tömma i en kompostlåda 

 Utnyttjar infästningspunkterna 

Nackdelar: 

 Svår att tömma i en plastsäck 

 Nytt plastverktyg behövs för det nya plastlocket 

 Säkerhetsrisk med att ha öppningen åt det hållet 

 

Figur 16: Koncept 4. 
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4.4.6 Koncept 5 
Uppsamlare med utgångspunkt från den befintliga modellen där ett fällbart lock har tillkommit 
på ovansidan. Lockets bakre ände öppnas för att tömma det uppsamlade gräset och fästs med 
en enkel låsfunktion. Liknande idé som koncept 4 ovan fast med locket i tyg.  

Fördelar: 

 Skapar större hål som förenklar att få ut gräset vid tömning 

 Enkelt att tömma i en kompostlåda 

 Utnyttjar den befintliga uppsamlaren 

 Utnyttja infästningspunkterna 

Nackdelar: 

 Svårt att tömma gräset i en plastsäck 

 Svårt och få uppsamlaren tät 

 Säkerhetsrisk med att ha öppningen åt det hållet  

 

Figur 17: Koncept 5.
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4.4.7 Koncept 6 
Uppsamlare med utgångspunkt från den befintliga modellen men med möjlighet att förstora 
öppningen vid tömning. Detta sker genom att häkta loss ovansidan som sedan öppnar sig till 
en viss vinkel och hålls fast av tyg mellan locket och uppsamlaren. Ett fällbart lock på framsidan 
appliceras för mindre spill vid separering.  

Fördelar: 

 Skapar större hål som förenklar att få ut gräset vid tömning 

 Utnyttjar infästningspunkterna 

 Mindre spill vid separering 

 Utnyttjar originalmodellen till stor del  

Nackdelar: 

 Svårt att modifiera handtaget så att få ett större hål vid tömning 

 Tyget mellan locket och uppsamlaren blir överflödigt när locket är stängt 

 

 

Figur 18: Koncept 6. 
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4.4.8 Koncept 7 
Uppsamlare med utgångspunkt från den befintliga modellen men med möjlighet att förstora 
öppningen vid tömning likt koncept 6. Locket på ovansidan har en gummilist runt om för att 
hålla uppsamlaren tät. Uppsamlaren ger möjlighet att både kunna applicera en plastsäck eller 
köra utan. Lösningen har ett separat lock som sitter längst fram på uppsamlaren med ett 
integrerat munstycke där gräset kommer in. På locket sitter fästen som fästs i gräsklipparen på 
samma sätt som den befintliga uppsamlaren. Locket har en låsfunktion som fäster locket på 
uppsamlaren och samtidigt håller fast plastsäcken. 

Fördelar: 

 Innovativ lösning 

 Skapar större hål som förenklar att få ut gräset vid tömning 
 Möjlighet att köra både med och utan plastsäck 

 Mer försäljning då Husqvarna kan tjäna pengar på att sälja återvinningsbara 
plastsäckar 

 Passar till konsumenter med mindre gräsyta 

 Munstycket kommer att minimera grässpill vid separering av uppsamlaren från 
gräsklippare 

 Utnyttjar den befintliga uppsamlaren 

Nackdelar: 

 Svårt att modifiera handtaget för att få ett större hål vid tömning 

 Luftströmmen genom uppsamlaren 

 Många moment vid tömning 

 

Figur 19: Koncept 7.
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4.4.9 Koncept 8 
Uppsamlare i form av en dammsugarpåse där bakre änden öppnas vid tömning. Främre änden 
är täckt för att minimera grässpill, men har en tunnel som integreras med gräsklipparen. 
Befintliga insättningspunkter för att häkta uppsamlaren på gräsklipparen. Konstruktionen är 
mjuk i form av en tygpåse och bakre änden måste därför häktas på gräsklipparen för att inte 
uppsamlaren ska slå i marken. 

Fördelar: 

 Innovativ lösning 

 Utnyttja infästningarna på gräsklipparen 

 Smidigt att tömma uppsamlaren i en plastsäck 

 Utnyttja infästningspunkterna 

Nackdelar: 

 Konstruktionen måste ändras ganska mycket jämfört med den befintliga 

 Gammal lösning som funnits förr 

 Extra fäste måste monteras för att hålla uppsamlarens bakre ände 

 Extra delar kommer att komma som infästningar i bakre änden för att hålla 
uppsamlaren uppe 

 
 

 

 

Figur 20: Koncept 8. 
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4.4.10 Koncept 9 
Permanent del i gräsklipparen med avtagbar uppsamlare. En permanent del som sitter fast i 
gräsklipparen. Uppsamlaren placeras i den permanenta delen. Vid separering fångas det spillda 
gräset upp av den permanenta delen istället för att hamna på marken. Vid tömning tas endast 
uppsamlaren bort och töms via en stor öppning, som bilden nedan visar. 

Fördelar: 

 Samlar upp det spillda gräset 

 Skapar större hål som förenklar att få ut gräset vid tömning 

 Enkelt att tömma i en kompostlåda 

 Innovativ lösning 

Nackdelar: 

 Svårt att tömma gräset i plastsäck 

 Behöver ta bort grässpill på den permanenta delen varje gång  

 Fler delar och moment att arbeta med 

 Konstruktionen måste ändras ganska mycket jämfört med den befintliga 

 

 

Figur 21: Koncept 9.
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4.4.11 Koncept 10 
Ett koncept där gräsets väg från gräsklipparen till uppsamlaren leds om och kommer in 
uppifrån i uppsamlaren. Samlaren töms sedan smidigt genom att öppna en lucka på 
uppsamlarens framände. 

Fördelar: 

 Inget spill vid separering  

 Smidigt att tömma gräset 

Nackdelar: 

 Svårt att leda om gräset, gräset kan fastna på vägen  

 Mycket omkonstruktion krävs 

 

Figur 22: Koncept 10. 
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4.4.12 Koncept 11 
En lösning som togs fram tidigt i projektet i form av en indikatorlösning som indikerar när 
uppsamlaren är full och måste tömmas. Indikatorn appliceras längst bak på ovansidan av 
uppsamlaren och består av en lucka som öppnas när gräsklipparen är igång på grund av luften 
som strömmar igenom. När uppsamlaren blir full kommer inte luften igenom och luckan 
stängs, på så sätt indikerar det till användaren att uppsamlaren är full. Genom att veta när den 
är full kan användaren tömma uppsamlaren i tid innan den blir överfull. När den är överfull 
spills gräset vid separering. Genom att tömma uppsamlaren innan den blir överfull gör att det 
även blir lättare att få ut gräset ur uppsamlaren.  

Fördelar: 

 Användaren får koll på när uppsamlaren är full 

 Förhindrar spill vid separering  

 Förenklar tömning 

Nackdelar: 

 Fungerar dåligt om gräs täpper för hålen, särskilt om gräset är blött.  

 Ett krav är att packa så mycket gräs som möjligt i uppsamlaren och fylla den till max. 
Indikatorn signalerar när uppsamlaren är ca halvfull.  

 

Figur 23: Koncept 11 indikator. 
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4.5 Koncepteliminering 
Efter konceptgenereringen utvärderades koncepten i en elimineringsmatris i form av Go/No-
Go för att sortera bort de koncept som inte uppfyller de uppställda kraven. Av samtliga elva 
koncept sorterades sex stycken bort och fem stycken valdes att gå vidare med till nästa 
sållningsmetod. 

De flesta koncept som sorterades bort uppfyllde inte de krav som handlar om säkerhet. Enligt 
kraven ska användaren inte kunna se knivarna på gräsklipparen och uppsamlaren ska även vara 
tålig för stenar. Kraven tillkom sent i projektet och var inte kända under konceptgenereringen. 
Ett annat krav som också listades sent i projektet var kravet om att uppsamlaren ska fyllas så 
mycket som möjligt innan tömning. Det bidrog också till att indikatorn (koncept 11) sorterades 
bort.  

 

 

Figur 24: Go/No-Go matris.
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4.6 Konceptval 
De fem återstående koncepten som gick vidare från elimineringen viktades sedan i Pughs 
beslutsmatris. Koncepten ställdes upp mot de givna kraven och jämfördes med 
originalprodukten som referens. Koncepten jämfördes en efter en mot originalprodukten och 
för varje krav. I projektet gjordes ingen QFD där av bedömdes alla krav som lika viktiga. Om ett 
koncept ansågs lösa ett krav bättre än originalprodukten fick den ett poäng (+). Om konceptet 
ansågs lösa ett krav lika bra fick den noll poäng (0) och vid sämre lösning gavs en minuspoäng 
(-). När samtliga poäng delats ut summerades poängen till ett nettovärde. 

Koncept 6 var det koncept som fick bäst nettovärde med totalt fyra poäng. Pughs matris sågs 
främst som en riktlinje för vilket koncept som är bäst att gå vidare med. Där av hölls även 
diskussioner med kunnig personal på Husqvarna AB för att ta vara på deras åsikter. Personerna 
på Husqvarna AB ansåg även dem att koncept 6 löste problemet bäst. Resultatet slutade därför 
med att koncept 6 gick vidare för vidareutveckling. 

 

Figur 25: Pughs beslutsmatris. 
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4.7 Slutkoncept 
Efter konceptvalet gjordes en vidareutveckling av koncept 6. Med utgångspunkt från skisser på 
koncept 6 gjordes CAD-modelleringar i programmet Catia v5. Vidareutvecklingen fokuserades 
på att utveckla konceptet mer i detalj och bestämma hur konstruktionen ska se ut för att på 
bästa sätt uppfylla lösningsfunktionen. Olika dellösningar undersöktes också från andra 
produkter som kunde appliceras till konceptet.  

Resultatet blev en helhetslösning på konceptet som även används till underlag för 
prototypframtagningen. 

4.7.1 Beskrivning av koncept 6 
Konceptet har utgått mycket från originalprodukten och är uppbyggd med samma grundram. 
Grundidén med konceptet är att kunna förstora öppningen där gräset kommer ut och minska 
spill vid separering. Ett lock har därför tillkommit på uppsamlaren jämfört med originalet. 
Locket är gjort av en stålram likt grundramen och är fäst med ett gångjärn i grundramen. Locket 
har sedan samma typ av tyg som på originalet runt ramen. Ett extra tyg är satt mellan locket 
och behållaren för att locket endast ska kunna öppnas till en vinkel på ca 15 grader. Det extra 
tyget fungerar då som ett stopp för locket och är där dels för funktion vid tömning och dels för 
att uppfylla säkerhetskraven. Om locket endast kan öppnas ca 15 grader hindrar det användaren 
att kunna se knivarna vid körning. Om locket hålls uppe och sedan släpps, faller det tillbaka till 
stängd position. Där av kan locket inte hållas öppet när klipparen är igång.  

Två låsknappar applicerades på locket för att låsa fast locket i stängt läge och därför kunna lyfta 
uppsamlaren utan att locket öppnas. Vid tömning öppnas låsen med en enkel vridning och 
locket kan användas. 

Bottenplattan är samma som på originalet med en "tunga" som sticker ut längst fram. Vid sidan 
av tungan har en plastlucka tillkommit som ska hindra gräset från att falla ut. Vid tömning fälls 
luckan ner för att lättare få ut gräset. På undersidan av bottenplattan finns ett handtag för att 
ge ett bättre grepp om uppsamlaren vid tömning. Handtaget är satt på undersidan istället för 
öglan som tidigare satt på baksidan. 

 

 

Figur 26: Rendering framsida på slutkoncept. 
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Figur 27: Rendering bakifrån på slutkoncept.  

 

 

Figur 28: Rendering underifrån på slutkoncept.
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Figur 29: Rendering låsning framifrån på slutkoncept. 

 

4.7.2 Prototyptillverkning 
Målet som sattes tidigt i projektet var att få till en fysisk modell i form av en prototyp. För att 
uppnå en snygg finish och ett bra underlag för tillverkning ritades en CAD-modell i programmet 
Catia V5. Tillverkningen av prototypen skedde i verkstadslokalerna på Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Prototypframtagningen bestod av ombyggnation av den befintliga uppsamlaren. 
Husqvarna AB gav ut tre stycken exemplar av uppsamlare där materialet från uppsamlarna 
användes till prototypen. Arbetet inleddes med att göra grundramen genom att utnyttja 
stålramen som sågades och svetsades dit på prototypen. Bandsåg och bockmaskin användes för 
att skära isär stålramen i delar och bocka till önskad form. Sedan svetsades stålramen ihop med 
tig-svets för att få ett starkt förband mellan de olika delarna. Uppsamlarens behållare som är 
av tyg gjordes genom att sprätta upp originalet och konstruera om med hjälp av en symaskin. 
Originaltyget användes då det redan var testat och godkänt av Husqvarna AB. Plastlocket till 
underdelen och låsknapparna till locket konstruerades i CAD-programmet Catia v5 och skrevs 
sedan ut genom 3D-printning. För handtaget på undersidan användes ett slitstarkt tyg som 
sattes fast med två nitar i var sin ände. Plastdetaljerna som skrev ut togs till verkstaden för att 
slipas, spacklas och sedan målas till grå färg som passar in i produkten. Låsfunktionen på locket 
är en egen konstruktion i form av ett vred där vridknappen på vredet är av 3D-printad plast. 
Underdelen på låsningen består av en plåtbit som är svetsad till en skruv med mutter som bildar 
ett L-liknande vred. 
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Figur 30: Prototyp stängd. Figur 31: Prototyp öppen. 

Figur 34: Luckan för minskning av grässpill 
vid separering. 

Figur 35: Luckan öppen vid tömning. 

Figur 32: Undersidan på prototypen. Figur 33: Stålramen. 
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4.7.3 Test och utvärdering  
Efter prototypframtagningen var det dags att testa prototypen och utvärdera resultatet. 
Prototypen testades på ett stort gräsfält där Husqvarna AB utför sina tester på olika produkter. 
Innan testet gjordes en säkerhetskoll av personal på Husqvarna AB för att se till så den 
framtagna prototypen kunde testas utan att skada användaren. På fältet fanns olika typer av 
gräs med olika längder. Ett parti med jämn längd på gräset hittades där testet skulle utföras. 
Testet genomfördes sedan genom att klippa gräs och fylla uppsamlaren tills den var full. Detta 
gjordes både på prototypen och originaluppsamlaren för att kunna jämföra. Testet mellan de 
olika uppsamlarna gjordes på så lika sätt som möjligt med samma grässort och ungefär samma 
rutt med gräsklipparen. Detta för att ge lika förutsättningar för båda uppsamlarna. När 
uppsamlarna var fyllda påbörjades tömningsprocess där uppsamlarna först separerades från 
gräsklipparen och sedan tömdes. Det som undersöktes var hur mycket gräs som spilldes vid 
separering från gräsklipparen och sedan hur enkelt det var för användaren att få ut gräset ur 
uppsamlaren. Testet dokumenterades i bilder och filmer för att lättare kunna utvärdera 
resultatet senare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I separeringsmomentet på de båda uppsamlarna sågs ingen större skillnad. I första testet som 
gjordes på prototypen spilldes en del gräs vid separering. I testet med originalet spilldes mindre 
gräs jämfört med första testet på prototypen. Ett andra test utfördes då på prototypen som 
visade ett bättre resultat som var likt med originalet. Ingen större förbättring kunde därför ses. 
Varför resultatet blev bättre andra gången kan ha berott på att användaren som utförde testet 
var ovan i början och separerade inte uppsamlaren på korrekt sätt. 

I tömningsmomentet kunde en tydlig skillnad ses på de båda uppsamlarna. Med prototypen 
kunde användaren få ut gräset på ett enkelt och smidigt sätt. Användaren kunde utan onödig 
ansträngning få ut gräset och ha ett bra grepp om uppsamlaren. På originaluppsamlaren sågs 
tydligt hur gräset inte gick att tömma lika smidigt. Användaren fick ta till större ansträngning 
för att försöka få ut gräset. På prototypen krävdes dock ett extra moment med att öppna locket 

Figur 36: Prototypen testas. Figur 37: Tömningsmoment vid 
testning av prototypen. 
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innan tömning kunde utföras. Användaren fick använda båda händerna för att vrida på 
låsningarna och samtidigt hålla uppe uppsamlaren.  

4.7.4 Kostnad 
Självkostnaden för ett exemplar av originaluppsamlaren är enligt uppgifter från Husqvarna AB 
85 kr/st. I jämförelse med det framtagna konceptet skulle konceptet vara något dyrare på grund 
av extra material och delar. Konceptet har en tillkommen lucka i plast som behöver ett extra 
verktyg för att kunna tillverkas. Verktygskostnaden är enligt Husqvarna AB nästan försumbar 
och påverkar inte priset särskilt mycket. Lite extra material för tyget och stålramen tillkommer 
och även låsfunktionen. I övrigt används delar från originalet till stor grad. Inga konkreta siffror 
finns för vad konceptets kostnad skulle vara men en kostnadsökning på max 10 % beräknas 
tillkomma, vilket ses som en liten ökning. Om även kundvärdet ökar med de extra funktioner 
och delar som tillkommer är en kostnadsökning ett ännu mindre problem. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Frågeställning 1 
Vad är anledningen till att problemen med spill och tömning sker och hur är uppsamlaren 
utformad i dagsläget? 
 
Enligt den undersökning av produkten som gjordes så kan det samlade gräset enkelt falla ur 
uppsamlaren genom att uppsamlaren har en vinkel i fallinjen. Vinkeln uppstår när 
uppsamlaren appliceras på gräsklipparen. När användaren ska separera uppsamlaren från 
gräsklipparen faller en bit av gräset till marken, särskilt om uppsamlaren är helt full.   

När gräset ska tömmas vänds uppsamlaren med öppningen nedåt för att få ur gräset genom 
samma öppning som gräset kom in. Öppningen är liten och gör det svårt att få ut gräset. 
Handtaget som sitter på baksidan är konstruerat så handen lätt glider ut ur handtaget och ger 
ett dåligt grepp om uppsamlaren vid tömning. Genom en otymplig tömningsprocess bidrar det 
till att gräs spills även i detta moment.  

Hur originalprodukten är utformad finns att se i kapitel 4.2.2.   

5.2 Frågeställning 2  
Hur kan spill av gräs minskas genom omkonstruktion av produkten? 

I arbetet presenteras ett förslag på en konstruktion för att minska mängden spill, se 4.7. 
Lösningen utformades med tanke på att uppfylla kraven i kravspecifikationen. Den främsta 
åtgärden för att minska spillet gjordes i form av en plastlucka som hindrar gräset från att trilla 
ner på marken. Lösningen innebär även en förstorad öppning för gräset att komma ut ur 
uppsamlaren. Detta bidrar till en enklare tömningsprocess och att mindre gräs spills.  

5.3 Frågeställning 3 
Hur kan produkten konstrueras för en enklare tömningsprocess för användaren? 

I detta arbete presenteras ett förslag på hur produkten kan konstrueras för att göra det enklare 
att tömma gräset från uppsamlaren, se 4.7. Konstruktionen innebär att öppningen för gräset 
kan förstoras och på så sätt göra det enklare att få ut gräset vid tömning. Lösningen innehåller 
även ett nytt handtag som är fäst på undersidan på uppsamlaren. Handtaget medför ett bättre 
grepp för användaren i tömningsmomentet då uppsamlaren hålls med öppningen neråt.   

Genom denna konstruktion kan originalprodukten utnyttjas till stor del då endast små 
ändringar är gjorda och inga större kostnader tillkommer. För att lösningen ska fungera på ett 
bra sätt var två låsknappar tvungna att sättas dit som håller nere locket. Detta tillför ett extra 
moment att utföra för användaren vid tömning, vilket ses som en nackdel. En annan nackdel är 
att ett extra tyg tillkommer på uppsamlaren mellan den rörliga öppningsdelen och behållaren. 
När uppsamlaren är i stängt läge blir tyget överflödigt och kan eventuellt påverka funktionen 
på uppsamlaren. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, projektdiskussion och 
slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Implikationer 
Resultatet från examensarbetet är ett koncept på en ny typ av gräsuppsamlare som tagits fram 
åt Husqvarna AB. Företaget får fritt använda sig av materialet och ta vara på idéer från arbetet 
för att kunna fortsätta utvecklingen av gräsuppsamlare. Förhoppningsvis är arbetet och det 
framtagna konceptet intressant för Husqvarna AB och kan ge en grund för vidareutveckling mot 
en framtida produkt. Arbetet kan på så sätt påskynda utvecklingen och spara tid på 
utvecklingsarbete. Arbetet har även följt en beprövad produktutvecklingsprocess. Hur 
processen har genomförts kan ge inspiration och användning för andra som arbetar med 
liknande projekt. 

6.2 Projektdiskussion och slutsatser  
Projektet gavs ut från Husqvarna AB och hade en bred utgångspunkt där uppgiften var att 
utveckla en gräsuppsamlare och minska problemen som fanns på originalet.  
Tillvägagångssättet var fritt och endast några få krav sattes från början. En förstudie var därför 
viktigt för projektet för att förstå problemet, hur en uppsamlare fungerar och ta reda på vad 
som finns idag. En förstudie genomfördes och en bild av problemet bildades. Inget test 
genomfördes på uppsamlaren i början av projektet på grund av vinterförhållanden. Ett test 
hade varit önskvärt för att få en tydligare bild av problemet i verkligheten och få se hur 
uppsamlaren och gräset betedde sig vid användning. I det test som genomfördes på prototypen 
i slutet upptäcktes flera saker som hade varit bra att veta tidigt i projektet för att kunna ta 
hänsyn till det i utvecklingen.  

I ett möte med Husqvarna AB senare in i projektet tillkom några krav som inte var kända från 
början. Mötet hölls sent in i projektet på grund av svårigheter att få till ett möte tidigare. Mötet 
hölls för att utvärdera koncepten som redan hade genererats. Med de sent tillkomna kraven fick 
många av de genererade koncepten strykas då de inte uppfyllde dessa krav. Hade kraven varit 
kända vid konceptgenereringen hade troligtvis de framtagna koncepten från genereringen sett 
annorlunda ut. Å andra sidan är det bra att kunna tänka fritt vid generering utan att fokusera 
på krav och annat som måste finnas med. 

Projektet resulterade i ett koncept som inte uppfyllde kravspecifikationen till fullo. Krav 1 och 
3 från kravspecifikationen uppfylldes inte helt och behöver arbetas vidare med.  

Krav 1: ”Uppsamlaren skall minimera grässpill vid separering av uppsamlaren från 
gräsklipparen”. Den tillkomna luckan på framsidan var till för att minska spill vid separering. 
Enligt det test som gjordes gavs liknande resultat som på originalprodukten och ingen större 
förbättring kunde ses.  

Krav 3: ”Uppsamlaren ska kunna tömmas i en plastsäck utan att gräs hamnar utanför”. 
Under projektets gång ändrades prioriteringarna för vad som var mest viktigt. Genom 
diskussion med personer på Husqvarna AB gavs uppfattningen att smidig tömning i en 
plastsäck inte var av prioritet utan att fokus borde ligga på att få ut gräset smidigt ur 
uppsamlaren. Det framtagna konceptet har därför inte fokuserats på att kunna få i gräset 
smidigt i en plastsäck. Konceptet är dock bättre på att få ut gräset ur uppsamlaren och skulle 
därför kunna göra det enklare att även få i det smidigare i en plastsäck och därmed minska 
spillet i det momentet. Inga tester har genomförts som kan verifiera detta utan vidare arbete 
behöver göras. Ett förslag på vidareutveckling för att uppfylla kravet ges nedan. 
 
Trots att syftet inte uppfylldes helt med det presenterade konceptet är det ändå det konceptet 
som rekommenderas att arbeta vidare med. Utöver kraven som inte uppfylldes med konceptet, 
uppfylldes övriga krav från kravspecifikationen. Projektet har gett insyn till att stor 
förbättringspotential finns hos den nuvarande gräsuppsamlaren och förhoppningsvis kan 
arbetet användas och vara till hjälp mot en bättre gräsuppsamlare. Arbetet speglar tillbaka till 
att små och enkla förändringar kan göra stor skillnad och förbättra upplevelsen.  
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Något som begränsat arbetet till stor del har varit tidsramen. Ett utvecklingsarbete kräver tid 
för att ta fram koncept, utvärdera och ändra för att komma fram till sin fulla potential. 
Processen ska gärna upprepas några gånger för att uppnå bästa möjliga resultat. 

6.3 Vidare arbete eller forskning 
Det konceptförslag som presenterats åt Husqvarna AB är fortfarande bara koncept och behöver 
vidare konstruktionsarbete och utvärdering för att se om det är realiserbart och kan bli en färdig 
produkt.  

Låsfunktionen på konceptet är inte optimal och bör lösas på ett annat sätt. Dagens lösning 
innebär att användaren måste vrida på två vred och använda båda händerna för att öppna 
uppsamlaren, vilket blir ett extra moment i tömningsprocessen. För att förbättra låset bör en 
annan mekanism tillföras där användaren kan komma åt låset med en hand, förslagsvis någon 
typ av knapp på det övre handtaget.  

Luckan som konstruerades för att förhindra att gräs spills vid separering fungerade inte som 
väntat. Gräs spilldes och ingen tydlig förbättring kunde ses. Fler tester och utvärdering bör 
göras för att hitta en optimal lösning. Ett förslag på förbättring är att göra luckan större i höjdled 
så den täcker mer. 

För att kunna tömma gräset smidigt i en plastsäck utan att gräs spills ges ett förslag på en 
lösning. Ofta när gräset ska tömmas i en plastsäck spänns plastsäcken upp på en ställning för 
att vidga öppningen, likt en soptunna. För att inte spilla gräs när tömning sker är ett förslag att 
tillföra ett tillbehör i form av en tratt. Tratten sätts fast på ställningen och hjälper gräset ner i 
plastsäcken istället för att det spills på marken.  
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8 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Gantt-schema 

Bilaga 2 Enkätundersökning 

Bilaga 3 Funktionsanalys 

Bilaga 4 Skisser 

Bilaga 5 Ritningar
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8.1 Gantt-schema 
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8.2 Enkätundersökning 

1. Hur upplever du helhetsupplevelsen vid användning av uppsamlaren? Gradera från 1–
5, där 1 är dåligt och 5 är bra.  

 

 

2. Till vilken grad upplever du att det spills gräs under hela tömningsprocessen? 
Gradera från 1–5, där 1 är att mycket gräs spills och 5 att inget gräs spills. 

 

 

3. Om gräs spills, spills det främst när du separerar uppsamlaren från gräsklipparen 
eller när du tömmer gräset från uppsamlaren?  
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4. Till vilken grad upplever du att det är enkelt att tömma gräset i en plastsäck? Gradera 
från 1–5, där 1 är mycket svårt och 5 är enkelt.  1–5, där 

 

 

5. Till vilken grad upplever du att det är enkelt att få ut gräset ur uppsamlaren? Gradera 
från 1–5, där 1 är mycket svårt och 5 är enkelt.  

 

6. Övriga kommentarer:  
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8.3 Funktionsanalys 
 

Sulaymon	Valizoda	

Oscar	Gustavsson	 2018-02-20	

Funktion	 Klass*	 Anmärkning	

Verb	 Substantiv	 HF	N	Ö	 	

Uppsamla	 Gräs	 HF	 	

Medge	 Tömbarhet	 N	 	

Utnyttja	 Volym	 N	 så	mycket	gräs	så	möjligt	skall	

samlas	upp.		

Underlätta	 Tömbarhet	 N	 Plastsäck	

Äga		 Ergonomi	 N	 	
Äga		 Säkerhet	 N	 Inte	kunna	se	knivarna	när	

gräsklipparen	är	igång	

Medge	 Lyftbarhet	 N	 	

Underlätta	 Service	 N	 	

Tåla		 Regn	 N	 	

Minimera	 Spill	 N	 Vid	Separering	av	uppsamlaren	

från	gräsklipparen	

Utnyttja		 Standardkomponenter	 Ö	 	

Medge	 Fäste	 Ö	 	

Inneha	 Användarvänlighet	 Ö	 	

Underlätta	 Hanterbarhet	 Ö	 Mindre	plats	

Undvika		 Lösa	delar	 Ö	 	
Underlätta	 Serieproduktion	 Ö	 	

Underlätta		 Rengöring	 Ö	 	

Skapa	 Intresse	 Ö	 Marknadsföring	

Uttrycka		 Företagsidentitet	 Ö	 	
Medge	 Montering	 Ö	 Konstruktion,	produktion	

Minimera	 Vikt	 Ö	 	

*HF=Huvudfunktion,	N=Nödvändig,	Ö=Önskvärd	
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8.4 Skisser 
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8.5 Ritningar 

 4
4

5
 

 342 

 1
6
° 

 1
4
0
 

 138 

 6
7

0
 

 353 

 22 

 2
6

5
 

 1
3

1
 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

DRAWN

CHK'D

APPV'D

MFG

Q.A

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

SURFACE FINISH:

TOLERANCES:

   LINEAR:

   ANGULAR:

FINISH: DEBURR AND 

BREAK SHARP 

EDGES

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING REVISION

TITLE:

DWG NO.

SCALE:1:10 SHEET 1 OF 1

A4

WEIGHT: 

Uppsamlare



Oscar Gustavsson  Bilaga 5 

Sulaymon Valizoda  2018-03-20 

46 

 110 

 7
7

 

 12 

 129 
 R

4
,0

5
 

 4
 

 1
2

 

 R4,05 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

DRAWN

CHK'D

APPV'D

MFG

Q.A

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

SURFACE FINISH:

TOLERANCES:

   LINEAR:

   ANGULAR:

FINISH: DEBURR AND 

BREAK SHARP 

EDGES

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING REVISION

TITLE:

DWG NO.

SCALE:1:2 SHEET 1 OF 1

A4

WEIGHT: 

lucka fram



Oscar Gustavsson  Bilaga 5 

Sulaymon Valizoda  2018-03-20 

47 

 

 8
,1

0
 

 R7 

 6,50 

 
8

 

 30 

 1
6

 

 5
 

 3
1

 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

DRAWN

CHK'D

APPV'D

MFG

Q.A

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

SURFACE FINISH:

TOLERANCES:

   LINEAR:

   ANGULAR:

FINISH: DEBURR AND 

BREAK SHARP 

EDGES

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING REVISION

TITLE:

DWG NO.

SCALE:1:1 SHEET 1 OF 1

A4

WEIGHT: 

Handtag


