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Abstract 
This thesis was initiated in collaboration with Husqvarna Rider and Semcon AB. The thesis 
developed concepts for automated attachment of gardening tools to the front of the ride-on 
mowers developed by Husqvarna Rider. These concepts aim to improve the users experience 
when shifting between the cutting deck and other available tools, while avoiding direct 
interaction with the vehicles’s belt drive. The project also researched documented information 
and theory regarding the construction to establish a foundation for future development of the 
product detail. 

The work has been carried out through pilot study, study of literature and concept study. The 
concept study has consisted of preparatory work, concept generation, concept evaluation and 
concept selection. Examples of methods used in this study are 6-3-5 brainwriting, contradiction 
charts, morphology and decision matrices using robust decision methodology. The study 
worked with a total of over 100 ideas and concepts which were reduced down to two solutions. 
One of these can be applied with minimal investment while the other possesses a good potential 
for broader future application. 

The first solution was chosen as it had the potential to improve the existing product with 
relatively minor modifications of the construction. The second solution was chosen as it 
provided a very efficient tool switch with fewer failure modes than other concepts. The second 
solution also had the potential of application in other products and allows remote interaction 
with the belt drive, resulting in improved user safety. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete påbörjades i samarbete med Husqvarna Rider och teknikkonsulten 
Semcon AB. Examensarbetet utvecklade koncept för automatiserad koppling av redskap till 
fronten av Husqvarna Riders åkgräsklippare. Detta för att underlätta för användaren vid byte 
mellan klippdäck och olika redskap samt frångå direkt interaktion med konstruktionens 
remdrift. Projektet samlade även information och teori som berörde konstruktionen för att 
lägga en grund till företagets framtida utveckling av delprodukten.  

Arbetet har utförts genom förstudie, litteraturstudie samt konceptstudie. Konceptstudien har 
bestått av förberedande arbete, konceptgenerering, konceptevaluering och konceptval. 
Exempel på metoder som använts i denna studie är 6-3-5 brainwriting, motsägelsediagram, 
morfologi och Pughs matris. Arbetet behandlade sammanlagt över 100 idéer och koncept vilka 
sållades ned till två lösningar, varav en kan appliceras med minimal investering från företagen 
och den andra besitter en god potential för framtida applikationer.  

Den förstnämnda lösningen valdes ut då den hade potential att förbättra den existerande 
lösningens egenskaper med relativt små modifikationer av konstruktionen. Den andra 
lösningen valdes ut då den bedömdes ge ett mycket effektivt verktygsbyte med färre sätt den 
kunde fallera på i förhållande till andra lösninsförslag. Den andra lösningen besatt även god 
potential för applikation i andra av företagets produkter och tillåter att kraft appliceras på en 
annan plats än vid själva remdriften, vilket i sin tur innebär en ökad säkerhet för användaren. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Husqvarna Rider för att ta fram nya lösningar till ett 
problem som önskades undersökas hos Husqvarna. Det område som examensarbetet har 
fokuserat på var kopplingen mellan fordon och redskap.  

Examensarbetet arbetade med en produktserie på Husqvarna Rider. Denna produktserie var 
en instegsklass till proffsmodellerna och erbjöd bland annat möjligheter för diverse redskap 
utöver gräsklippare att kopplas till fronten. 

Husqvarna Group är ett företag med rötter i Huskvarna som tillverkar diverse 
utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. 
Koncernen har varit ledande inom Europa med sina trädgårdsbevattningsprodukter och 
världsledande med sin kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. 

Den första Husqvarnafabriken grundades år 1689 och var ett gevärsfaktori för att tillverka 
vapen till den svenska armén. Därefter har Husqvarna tillverkat flera olika produkter såsom 
symaskiner, cyklar, motorcyklar samt köksutrustning. Koncernens kärnvarumärken har varit 
Husqvarna och Gardena, men utöver detta finns det andra regionala varumärken runt om i 
världen. Husqvarna utvecklade bl. a. åkgräsklippare inom gruppen Husqvarna Rider, och det 
är denna grupp som examensarbetet har utförts i samarbete med [1]. 

1.2 Problembeskrivning 
Husqvarnas projektgrupp upptäckte ett 
potentiellt förbättringsområde vid 
kopplingen mellan fordon och redskap, se 
bild 1, som tidigare kopplades in och ur 
manuellt. För att avlägsna klippdäcket i 
existerande modeller behövde användaren 
utföra flera moment:  

1. Avlägsna plastkåpa  
2. Manuellt minska remspänning  
3. Kränga av halvspänd drivrem från 

remskiva  
4. Lyft låsarm  
5. För hand dra ut redskap  

 

Ett koncept önskades för en konstruktion med förenklat handhavande samt minskad skaderisk 
vid hantering. Genom en förenklad lösning för på- och avkoppling av redskap fanns det även 
förhoppningar om att underlätta bytet mellan de utbytbara redskap som säljs till Rider serien, 
såsom: snöblad, snöslunga, borste och mossrivare.  

Kopplingen mellan redskap och fordon var för Husqvarna ett outforskat område, därav var 
företaget intresserad av ett examensarbete som kunde hämta fram mer data kring området där 
företaget kunde basera framtida utveckling på samt förslag till koncept. 

 

 

 

Bild 1: Front av klippdäck utan plastkåpa. 
(författarnas egna bild) 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Projektets syfte var att underlätta och göra det säkrare för produktens användare att demontera 
och montera redskap, samt underlätta aktivering av serviceläge på redan monterat redskap.  

Examensarbetet skulle ta fram nya koncept samt information och data kring dessa med 
målsättningen att underlätta för framtida utveckling. Därav hanterar examensarbetet två 
frågeställningar: 

1. Hur kan koppling mellan fordon och verktyg utformas efter en kravspecifikation, se 
bilaga 1, för att förenkla redskapsbyte och byte till serviceläge på åkgräsklippare? 

2. Hur kan säkerhet och ergonomi ökas för användaren vid redskapsbyte och byte till 
serviceläge på åkgräsklippare? 

 

1.4 Avgränsningar 
Fokus var att utveckla alternativa metoder att överföra remkraft till redskap på ett sätt som var 
enkelt att demontera, men huvudsakligen bibehöll den ursprungliga fastsättningen vid 
fordonsramen. Examensarbetet har därför enbart behandlat krafterna runt den centrala 
remskivan mellan redskap och fordon men inte kringliggande komponenter.  

Detta betyder att remkraft mot motor samt redskapets funktion inte är områden som 
examensarbetet har behandlat. Arbetet behandlade inte formgivande designkoncept utan 
arbetade fram rent mekaniska lösningar för de koncept som examensarbetet framställt. Den 
nya konstruktionen fick inte understiga den tidigare lösningens prestanda eller säkerhet.  

1.5 Disposition 
Rapporten behandlade grundläggande teori om transmissioner, kopplingar, ergonomi och 
konceptutvecklingsprocesser under kapitel 2, Teoretiskt ramverk. Litteratur- koncept- och 
förstudiens metodik samt koppling till frågeställningar förklarades under kapitel 3, Metod. 
Kapitel 4, Genomförande och resultat rapporterade förstudien och konceptstudiens förlopp 
samt kopplar detta till bilagor på de dokument som arbetades fram under processens gång. 
Kapitel 5, Analys bearbetar denna data och kapitel 6, Diskussion och slutsatser behandlar 
studiens implikationer, slutsatser och rekommendationer.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet behandlade den teori som används i examensarbetets produktutvecklingsprocess mot 
en ny mekanisk lösning med kraftöverföring, kopplingar samt ergonomi i fokus. Teorin gav 
även en bas för att analysera resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Transmissioner 
Roterande konstruktioner som avser att överföra rotationsmoment från en axel till en eller flera 
andra axlar med avstånd emellan sig har ett flertal lösningar, där kedje- och remtransmissioner 
är de vanligaste alternativen enligt G. Dahlvig. Remtransmissioner skiljer sig från 
kedjetransmissioner genom att dess flexibilitet tillåter den att rotera de påverkade axlarna åt 
samma håll upp till 90 grader, se bild 2. Däremot kan upp till 180 graders vinkel uppnås om 
skivorna förskjuts för att undvika kontakt mellan remmen där det korsas, men hänsyn måste 
tas att skivorna kommer rotera åt motsatta håll på grund av korsning av remmen [2, k. 6, s. 2].  

 

Bild 2: Vinklad remtransmission [3]. 

Flatremstransmission består av plana remmar och remskivor och är därav den minst komplexa 
alternativet till transmission. Däremot har flatremstransmission en ständig hastighetsförlust 
då remmen rör sig till förhållande mot skivorna och slirar samt kryper mot den plana ytan [2, 
k. 6, s. 4].   

Kilremstransmissioner är remmar med en kilformad profil och remskiva med en passande 
kilform. Detta ökar friktionen avsevärt och minskar därav den slirning och krypning som 
uppkom med flatremstransmissioner. Vidare kan man minska förspänningen, belastningen på 
rullagren i konstruktionen samt storleken på remskivorna då den ökade greppytan gynnar 
resten av systemet [2, k. 6, s. 9]. 

Kuggremsdrift är den tredje varianten och har kuggar på insidan av remmen och motsvarande 
kuggar på remskivan. Detta eliminerar slirning helt då kuggarna ligger an mot varandra och 
motverkar den rörelse som annars bildas mellan skiva och rem. Detta gör att kuggremsdrift är 
mer komplext och därav dyrare än kilremsdrift. Kuggremsdrift lämpas huvudsakligen för när 
det är en mycket exakt utväxling eller ett krav på tyst drift[2, k.6, s. 21].  

Kedjetransmission är det fjärde transmissionsalternativet. Denna transmission eliminerar den 
krypning och slirning som annars sker vid remdrift med en flat eller kilformad profil. 
Kedjetransmission ger en mer exakt utväxling än kuggremsdrift och är vanligtvis ett populärt 
alternativ till kedjeväxeln, om axlarnas inbördes avstånd är för stort för att lösningen med 
växeln ska vara praktiskt. Kedjor har på grund av sitt fasta ingrepp på skivan inget behov av att 
förspännas, men man behöver ta hänsyn till kedjans egenvikt vid större kedjor [2, k.6, s. 22]. 
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För att optimalt överföra moment mellan axlarna behöver remmen spännas efter montering 
med hjälp av en remspännare. Det finns ett flertal olika lösningar som används, både enskilt 
eller i kombination med varandra beroende på konstruktionens uppbyggnad [2, k. 6, s. 3].  

En spännrulle används vanligtvis som remspännare där axlarna har fasta centrumavstånd 
mellan sig, och rekommenderas att placeras på slakparten av remmen. Ifall ingen av axlarna 
kan förflyttas kan istället rullen monteras och spänna remmen in- eller utvändigt.  

En invändig rulle som spänner utåt minskar omslutningsvinkeln och därav kontaktytan mellan 
rem och remskiva, vilket gör transmissionen mindre effektiv. Däremot minskas risken att de 
motstående sidorna av remmen kommer i kontakt med varandra. En utvändig rulle som 
spänner inåt ger en snävare justeringsmöjlighet, eftersom remmens sidor riskerar att komma i 
kontakt med varandra och därav slitas sönder. Däremot ger denna lösning en ökad 
kontaktvinkel och därav kontaktyta [2, k. 6, s. 3].  

Ett alternativ till spännrullen är att göra någon av axlarna flyttbar i ett led genom att placera 
den på en fjädrande spännlinjal. Spännlinjalen tillåter axeln att förflyttas närmare för 
montering och ifrån varandra för att spänna remmen inför körning. Fjädringen gör att 
konstruktionen justeras automatiskt för att uppnå korrekt kraft mot remmen och bibehålla rätt 
remspänning [2, k. 6, s. 7].  

Självspännande remdrift är ett alternativ där remmen inte spänns åt vid montering. Ett 
exempel på en självspännande remdrift är en SESPA-transmission. I denna transmission 
monteras motorn i ett excentriskt förhållande mot sin egen axel. När motorn roteras kring sin 
upphängningsaxel avges ett moment som kastar ut och därav spänner remmen tills systemet 
hamnar i jämnvikt. Remmens spänning beror på hur förskjuten motorn är från sin axel och hur 
mycket moment som skapas av sin excentrering [2, k. 6, s. 7]. 

2.2 Kopplingar 
Kopplingar har ett flertal egenskaper som är nödvändiga för en konstruktion. Att tillverka en 
hel konstruktion i ett helt stycke är opraktiskt och i flera fall omöjligt om konstruktionen är 
komplex. En konstruktion innehåller ofta komponenter från olika leverantörer och behöver 
därav kopplingar för att montera ihop dessa komponenter. Några funktioner som en koppling 
utför kan vara att dämpa vibrationer, ta upp små avvikelser i vinklar eller avstånd samt att 
koppla av och på övriga komponenter på konstruktionen [4, s.223]. 

De kopplingar som tas upp i teorin är fasta kopplingar: stela kopplingar, kopplingar för små 
vinkelfel, kopplingar för stora vinkelfel och elastiska kopplingar. Även teori om löstagbara 
kopplingar: manövrerbara kopplingar tas med i rapporten. 

 

Bild 3: koppling mellan 2 axlar [5].  
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2.2.1 Fasta kopplingar 
Dessa kopplingar har inga rörelsemöjligheter utöver elastiska deformationer. Denna typ av 
koppling används huvudsakligen där man vill ha en genomgående axel men är tvungen att 
koppla ihop två axlar som har ett genomgående axelcentrum, eller behöver ge en axel den 
deformationsfrihet som krävs för sin konstruktion. 

Flänskoppling är en stel koppling och konstrueras med att varje axel har en fläns som förbinds 
med varandra. Flänsen kan vara separata element som fästs i var sin axel med någon typ av 
axelförband eller vara tillverkade i ett stycke med axlarna.  

Flänskoppling kopplar vanligtvis med skruvar som har såpass hög passning för att ge den 
precision som krävs för att hålla kopplingen centrerad. Är detta svårt att nå med enbart skruvar 
så kan man konstruera flänsarna till att ha en honpassning och en hanpassning mot varandra 
för att öka passformen. Ytterligare ett alternativ är att ge båda flänsar en hon- eller hanpassning 
och placera en centreringsring i det mellanrum mellan flänsarna som skapas. Att använda sig 
av styrflänsar eller styrpinnar kan öka centreringen ytterligare [4, s. 224-225].  

Membrankoppling är en mer avancerad konstruktion som har flexibiliteten för att ta upp små 
vinkelfel, men besitter även den styrkan och styvheten som krävs för att undvika excentricitet 
och inte brytas av det vridmoment som axeln utsätts för under rotering. Likt flänskoppling 
konstrueras flänsar i vardera ände av de axlar som skall monteras ihop; men mellan flänsarna 
monteras ett membran med ett antal bultar, eller stift, där varannan bult kopplas med vardera 
fläns i konstruktionen [4, s. 226-227]. 

Elastiska kopplingar har ett fjädrande element mellan de två kopplingshalvorna som 
därigenom kan ta mindre vinkelfel samt excentricitetsfel utan att ge större axialförskjutningar. 
Vanligast är att de fjädrande elementen är gjorda av gummikroppar, men det förekommer att 
fjädrande element är gjorda av metall [4, s.237]. 

Kuggkoppling har istället för flänsar en utvändig kuggkrans på ena axeln som jobbar mot en 
invändig kuggkrans i en hylsa som är kopplad i den andra axeln. Axelns kuggar är bågformade 
för att tillåta en viss vinkelfel mellan axlarna utan att förlora förmågan att överföra moment 
mellan axlarna. En dubbel kuggkoppling, det vill säga 3 axlar med 2 kuggkopplingar mellan sig, 
kan även medge excentriciteter. Vanligtvis konstrueras en dubbel kuggkoppling genom att de 
utgående axlarna har en utvändig kuggkrans och kopplas till den mittersta axeln som då har en 
invändig kuggkrans [4, s. 227-228]. 

Kardankoppling, även kallad kardanknut, är en fast koppling som klarar av stora 
vinkelavvikelser. Konstruktionen centreras runt ett axelkors där den ena genomgående pinnen 
i axelkorset kopplas samman med den ena axeln, och den andra pinnen som är vinklad 90 
grader kopplas till den andra axeln. Alla dessa kopplingar har fria rotationsleder, vilket gör att 
leden får en stor vinkelfrihet och kan överföra moment med stora vinkelskillnader. En nackdel 
med denna led är att den utgående axeln kommer ha en varierande rotationshastighet i vinklat 
läge, men detta kan motarbetas genom att ha två kardankopplingar efter varandra [4, s.229]. 

2.2.2 Löstagbara kopplingar 
Dessa kopplingar är de kopplingar som kan växla mellan frigång och koppling genom en 
manöver utifrån. Klokoppling har två halvor med klor som kan gripa in i varandra, och genom 
att förskjuta halvorna axiellt kan man koppla in eller ut kopplingen. Roterar båda delarna i 
samma hastighet kan koppling ske under drift [4, s. 239].  

Tandkoppling liknar kuggkoppling men har raka kuggar där ena axeln förskjuts för att växla 
mellan frigång eller inkoppling. Kuggarna är ofta avfasade för att underlätta inkopplingen [4, 
s.239]. 
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2.3 Ergonomi 
Ergonomi är ett brett begrepp som behandlar samspelet mellan människa, teknik och 
organisation samt optimeringen av arbetsplatsen för människans hälsa och välbefinnande [6, 
s. 7]. 

Med en förståelse av ergonomi tidigt i utvecklingsprocessen kan redskap optimeras för att 
hanteras av individer på ett sätt som inte riskerar att slita på deras hälsa. Ett slitsamt arbete 
sätter onödig belastning på exempelvis muskler och leder och ökar risken att individen skadas. 
Detta innebär att individen kan behöva sjukskriva sig, samt få vård, rehabilitering och 
omskolning ifall det inte är möjligt att gå tillbaka till samma arbetsuppgift igen [6, s. 9]. 

I föreskriften ”Belastningsergonomi: AFS 2012:2 bilaga A”, bedöms risker i manuell hantering. 
Risker kan vara bördor som är för tunga, stora, otympliga, svåra att få grepp om eller orsaka 
skada på grund av sin yttre form. Även om de är instabila, har innehåll som kan förskjutas, är 
placerade på ett sätt som kräver att man håller eller hanterar den på ett visst avstånd från 
kroppen eller tvingar användaren att böja eller vrida bålen sätter arbetstagare i riskzon för 
skada. Det är det viktigt att undvika dessa situationer i den mån som det är möjligt [6, s.20]. 

Arbetsmiljölagen är en svensk ramlag som säkerställer att arbetsplatsen är sund och säker med 
en så liten risk som möjligt för skador i arbetet. Detta reglerar hur arbetsgivare samt 
arbetstagare ska samverka för en god ergonomi, vilket betyder att de verktyg som används i 
arbetet ska säkras av båda parter till att ha en god ergonomi [6, s. 14].  

Detta är egenskaper som bör reflekteras över under konceptgenereringen för att grunda till en 
konstruktion som bidrar till en god ergonomi. 

2.4 Semantik 
I “A Guide to Human Factors and Ergonomics” beskrivs det hur man effektivt kan 
kommunicera apparatens funktion, en viktig punkt för att besvara rapportens båda 
frågeställningar. Många av de metoder som beskrivs i boken bygger på tydlighet, entydighet och 
igenkännande i form och symbol och kan med fördel inkorporeras i vår konstruktionslösning 
[7, s. 67-118]. 

Hicks regel förklarar hur mer komplexa val ökar den tid som en person behöver för att utföra 
de val som krävs innan uppgiften utförs. Med detta kan det analyseras att de antal möjliga val 
som en person kan påverka kommer direkt öka den tid som krävs för operationen [7, s. 68-69]. 

Rasmussens modell arbetar med hur en människa löser en uppgift genom att se över deras 
kompetens-, regel- och kunskapsbaserade val för att lösa de olika problemen. Genom att 
underlätta uppfattningen av problemet kan utövaren lättare välja hur problemet skall lösas, och 
i bästa fall göra detta nästintill automatiskt med liten analys av problemet och därav en minskad 
mänsklig riskfaktor. [7, s. 81-83]. 

Sammanfattningsvis är en förenklad interface med få val och tydlig signalering är viktigt för att 
minska den mänskliga riskfaktorn och öka semantiken för interaktionen med konstruktionen. 
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2.5 Konceptutvecklingsprocess 
Nedan beskrivs teori kring metoder som användes under konceptgenererings- och 
konceptevalueringsfaserna i projektet. Att utveckla koncept och idéer är en tidskrävande 
process, bland annat för att om ett kvalitativt resultat ska uppnås krävs det att en mångfald av 
idéer undersökts. Tillägnas ett enskilt koncept alltför stor tid är risken stor att man förbiser 
alternativa lösningar som kunde ha varit bättre för den undersökta applikationen [8, s. 172, 181, 
209]. 

Konceptutvecklingsprocessens arbetsflöde beskrivs under, i bild 4.  

 

 

2.5.1 Konceptgenerering 
Konceptutvecklingsprocessen påbörjas lämpligtvis med att identifiera, bryta ner och analysera 
produkten som skall skapas. En teknik för detta är att fokusera på produktens funktion och 
bryta ner alla delkrav som skall tillfredsställas.  

Först måste huvudfunktionen identifieras och vad delarna av produkten ska åstadkomma 
beskrivas. Detta görs genom att input från yttre objekt och användare i form av energi, 
information och material samt flödet som skall inträffa beskrivs i en ordnad struktur [8, s. 181-
183]. 

Efter detta skall subfunktionsbeskrivningar skapas. Funktionen av var och en av delarna i 
produkten bryts ned. Viktigt att notera är att man ska beskriva vad som händer, inte hur det 
sker i dessa beskrivningar. Efter detta skall en logisk följd skapas av de händelser i produkten 
som man beskrivit.  

Oftast börjar detta händelseflöde med input från användare eller ett annat objekt och slutar 
med utförd huvudfunktion, varefter feedback om detta återkopplas till användaren. Om möjligt 
kan man efter detta bryta ned subfunktionerna ytterligare. Desto enklare och mer abstrakta 
subfunktionsbeskrivningar man kan skapa, desto bättre bild kan man få av 
konceptgenereringens målsättning. Om man kommer till en nivå när man måste beskriva hur 

Bild 4: konceptutvecklings- processens arbetsflöde [6, s.173] 
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funktionen skall uppnås istället för vad som funktionen ska vara för att gå djupare skall man 
sluta nedbrytningen [8, s. 184-189]. 

Något annat detta möjliggör är att man utöver att gå vidare och utveckla koncept för hela 
produkten även kan skapa separata koncept för grupper av subfunktioner eller enskilda 
subfunktioner. För att sedan skapa dessa koncept finns ett antal metoder. Några av dessa är 
brainstorming, 6-3-5-metoden (brainwriting), motsägelsediagram, morfologimatris och att 
undersöka motsvarande produkter som används inom andra områden och industrier för att 
uppfylla liknande funktion med en annan teknologi.  

Brainstormingsessionen är en välkänd muntlig idégenereringsmetod som kan struktureras på 
vissa sätt för att öka dess effektivitet. Först och främst bör en sekreterare utnämnas som 
dokumenterar alla idéer som kommer upp.  

Fokus för brainstorming är att generera så många idéer som möjligt, att tänka fritt och 
ohämmat. Det är därför är viktigt att idéerna dokumenteras effektivt och processen fortsätter 
utan avbrott för diskussion eller bedömning av idéerna eller idéernas upphovsmakare. Metoden 
är kvantitativ, så bedömning och skärskådning av idéerna ska ske efter sessionens slut då detta 
skulle begränsa, styra in och fördröja processen [8, s. 190]. 

En annan användbar metod i idégenereringsstadiet är 6-3-5-metoden, även kallad brainwriting 
eftersom den på vissa sätt bygger på brainstormingmetodiken i ett skriftligt och mer 
strukturerat format. Namnet 6-3-5 kommer från upplägget att optimalt sex deltagare skriver 
enskilt ner tre idéer på hur en specificerad funktion kan uppnås under fem minuters tid varefter 
deras anteckningar/skisser skickas vidare till nästa deltagare [8, s.190-191].  

Därefter antecknas tre nya idéer på fem minuter, inspirerade av koncepten på papperet, varefter 
processen upprepas till varje papper gått ett varv och resultatet diskuteras. Sex deltagare är 
optimalt, men metoden fungerar även väl mellan tre till åtta deltagare. Även denna metod är 
kvantitativ och originella idéer är i regel mer eftersträvansvärda än förfinade idéer [8, s.190-
191]. 

Motsägelsediagrammet är en metod för att undersöka de antaganden som alltid tar sig in i en 
konceptgenereringsprocess. Med metoden kan man undersöka antagandenas validitet, notera 
om dessa antaganden orsakar fler krav på produkten är man tidigare tänkt sig och identifiera 
nya alternativa koncept. Metoden bygger på att när man undersöker krav på produkter hamnar 
dessa krav ofta i konflikt med varandra.  

För att ett krav ska uppfyllas, måste ett annat ofta tummas på. Exempelvis måste i regel 
produkter vara tyngre för att element i produkten ska kunna förstärkas. I diagrammet 
formulerar man två av dessa motstridande egenskaper, identifierar vilka behov som sätter var 
och en av dessa krav och identifierar problemet som skall åtgärdas, eller i andra ord: varför är 
dessa behov är viktiga? Detta struktureras upp i ett pilboxdiagram, såsom på bild 5 nedan.  

 

  

Bild 5: motsägelsediagrammets grundstruktur [8, s. 198] 
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Sedan kommenteras var och en av textboxarna och sambanden mellan dem med de antaganden 
som dessa egenskaper/behov/problem/samband bygger på. Med dessa notationer i hand kan 
man undersöka hur man kan eliminera antaganden och hitta lösningar som gör konflikten till 
en ”win-win” situation istället för att behöva kompromissa. Detta är önskvärt eftersom 
kompromisser i en produktutvecklingsprocess innebär att man måste uppfylla båda kraven i en 
något mindre grad än man önskat [8, s. 197-201]. 

Morfologimatrisen är ett verktyg för att sammanställa och kombinera subfunktionslösningar. 
Ett högkvalitativt resultat med detta verktyg förutsätter att man utfört de första stegen i 
konceptgenereringsprocessen väl, såsom beskrivits i början av avsnittet, samt analyserat, brutit 
ner och diskretiserat produktens subfuntioner.  

I morfologimatrisen listas dessa subfunktioner i vänster kolumn, varefter konceptalternativ för 
var och en av dessa subfunktioner listas rad för rad. Cellerna ska innehålla enkla illustrationer 
av koncepten. Enkla funktionsillustrationer används för att hålla koncepten relativt abstrakta 
samt att hålla en jämn abstraktionsnivå koncepten emellan. I detta steg har man en god översikt 
över koncepten och konceptutvecklaren kan börja kombinera konceptalternativ för var och en 
av subfunktionerna och på så sätt skapa stommen till färdiga helhetskoncept [8, s. 204-208].  

2.5.2 Konceptevaluering och konceptval 
Pughs matris är ett populärt verktyg för val av koncept efter konceptgenerering. Pughs matris, 
se bild 4 nedan, kan bland annat bygga på en morfologimatris vilken beskrivs i avsnittet ovan. 
Vänsterkolumnerna i Pughs matris representerar bedömningskriterierna i första kolumnen och 
deras betydelsevärde i andra kolumnen. 

I de högra kolumnerna listas alternativen och hur väl var och en av dessa uppfyller 
bedömningskriterierna. I bottenraderna summeras den totala poängen som alternativen får 
från alla bedömningskriterier, före och efter deras relativa betydelse spelat in. Hur väl 
alternativen uppfyller bedömningskriterierna kan bedömas på flera olika sätt, vilket ger stora 
skillnader i verktygets utfall [8, s. 222-224]. 

 

Den mest grundläggande metoden är att ett alternativ sätts som datum och får 0 poäng på alla 
kriterier. Hur resten av alternativen uppfyller bedömningskriterierna bedöms sedan utifrån om 
de är bättre, lika bra eller sämre än datumet. Det ges respektive poängen +1, 0 eller -1. Dessa 
siffror multipliceras med relativ vikt, summeras kolumnvis och presenteras i bottenraderna, 
där man då tydligt kan se alternativens relativa kvalitet.  

I detta steg bör konceptutvecklaren reflektera över utstickande data, exempelvis om ett 
bedömningskriterium verkar vara svårt att uppfylla. För ett bättre resultat kan undersökningen 
göras om med alternativet som fick högst poäng som datum i flera iterationer. En annan metod 
för att bedöma hur väl alternativen uppfyller bedömningskriterierna, som används när 
koncepten är mer förfinade och undersökta, sker genom att ersätta +1, 0 & -1 med mätbara 
värden, exempelvis maxbelastning (kg) [8, s. 221-223]. 

Bild 6: Pughs matris grundstruktur 

 



Metod 

10 

Den tredje metoden väger in kunskapssäkerhet. 
Vid alla konceptval, speciellt om de är gjorda tidigt 
i projektet finns ett viss mått av osäkerhet. För att 
hantera detta, kan varje cell i matrisen ovan 
utvärderas med ett grafsystem för 
kunskapssäkerhet, se bild 7.   

I detta grafsystem kvantifieras nöjdhet mot 
bedömningskriteriet på skalan 0-100% på y-axeln 
och kunskapsvisshet på x-axeln på skalan 50-
100%. Ett resultat ner till höger i grafen (vilket 
representerar en säkerhet på att alternativet är 
dåligt) ger värden som går mot 0, medans ett 
resultat långt upp till höger (vilket representerar 
en säkerhet på att alternativet är bra) ger värden 
som går mot 1.  

Om resultatpunkten infaller i mitten eller långt till 
vänster på systemet ges grundvärdet 0.5, vilket 
representerar en osäkerhet över konceptets 
kvalitet eller en medelmåttig nöjdhet över den. 
Dessa värden listas sedan på samma sätt som de 
andra jämförelsevärdena i Pughs matris [6, s. 233-
239]. 

  

Bild 7: grafsystem 
kunskapssäkerhet [6, s. 235] 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Denna del avslutas med en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. 

Arbetet har utförts via konceptuell studie med fokus på funktionsstyrd konceptgenerering och 
strukturerad konceptevaluering, inklusive diskussion med en fokusgrupp som har kompetens i 
området. 

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en förstudie för att identifiera 
bakgrunden till problemet som examensarbetet behandlat. Genom detta kan problemet brytas 
ner till de problemfrågor som examensarbetet har handlat om att lösa. Dessa problemfrågor 
kunde då granskas mot liknande problem i andra områden för att få en bild av forskning på 
området samt koppla dessa teorier närmare till problemfrågorna [9, s. 34]. 

Identifiering av problemet gjordes till stor del via observationer. De metoder som användes till 
denna problemidentifiering är i stor del intervjuer med involverade parter samt observationer 
av tidigare konstruktioner samt liknande problem och dess lösningar [9, s. 37].  

Litteratursökningen gjordes huvudsakligen via offentliga bibliotek och sökportaler för 
akademiska publikationer i forskningsbibliotek och digitala databaser. Sökningen har 
behandlat kollegialt granskad information om remtransmissioner, kopplingar, ergonomi, 
semantik, konceptgenereringmetoder och konceptevalueringsmetodik. Målsättningarna för var 
och en av de undersökta områdena har varit följande [9, s. 42]: 

• Bilda en översiktlig förståelse för forskningsområdets centrala begrepp samt teorier 
• Visa vart forskningsfronten inom problemområdet befinner sig i nuläget 
• Anvisa till områden inom forskningsområdet som är relevanta till arbetet 
• Anvisa till intressanta metoder 
• Inverka på bestämningen av projektets problematik 
• Bilda en grund för att korrekt evaluera de olika koncepten 

 
En mycket omfattande del av design- och produktutvecklingsarbetet utgjordes av 
informationshantering. I detta ingick att söka, bearbeta, lagra samt distribuera den information 
som är relevant och behövligt för arbetet. Denna information låg till grund för projektets val 
och påverkade arbetets kriterier, fakta och data [9, s. 63]. 

Tillfälligt inkallade specialister tog fram underlag för projektgruppens bedömningar genom att 
delta i konceptstudien och bidra med sin expertis. Ett system för återkoppling i projektet gjorde 
att dessa bedömningar kunde göras på ett säkert underlag, och man kan gå tillbaka i processen 
och ändra tidigare beslut.  

Även för att designprojektets aktörer skulle kunna testa giltigheten av de konstruktionsförslag 
som utformats och väga dem mot varandra var det viktigt att processen dokumenterades, så att 
underlaget för fattade beslut framgår tydligt. Därför dokumenterades konceptstudien utförligt 
[9, s. 54-56]. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Genom att skapa en klar förståelse av problemet gavs examensarbetet förutsättningar att 
strukturerat behandla rapportens frågeställningar. Därför lades fokus i metoden på att skapa 
förutsättningar för att behandla problemet i konceptgenereringsprocessen genom att 
systematiskt bryta ned produktens funktion. En litteraturstudie arbetades även fram för att 
fylla på den kunskap som krävdes.  

Första frågeställningen handlar om hur en koppling mellan fordon och verktyg kan utformas 
efter en kravspecifikation för att förenkla redskapsbyte och byte till serviceläge på 
åkgräsklippare. Denna frågeställnings generella natur har resulterat i att frågeställningen delats 
upp till konkreta problem som kan hanteras med de metoder som examensarbetet har berört.  
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Därmed har frågeställningen legat som grund till det förstudie- och konceptutvecklingsarbete 
som examensarbetet har behandlat. Konceptstudien bygger på arbetsmetodik hämtad från vår 
litteratursökning om konceptutvecklingsprocessen. Även kunskapen som låg till grund till 
många kopplingskoncept var grundade på litteraturstudien. 

För att besvara studiens andra frågeställning om hur säkerheten och ergonomi kunde ökas för 
användaren vid redskapsbyte och byte till serviceläge på åkgräsklippare har en litteraturstudie 
gjorts med samma metodik och målsättningar som första frågeställningen. Denna studie har 
dock fokuserat i första hand på ergonomi och säkerhet och i andra hand på semantik.  

Frågeställningen har även sökt ett svar i samma konceptstudie som utförts för att besvara den 
första frågeställningen. En separat förundersökning har dock inte genomförts för denna 
frågeställning. De delar av konceptstudien som den andra frågeställningen inverkade på var vid 
konceptgenerering av interface mot användaren samt vid vidareutveckling av slutkoncepten. 
Frågeställningen och litteraturstudien kring den låg även som grund för de bedömningspunkter 
som användes vid projektets konceptevaluering.  

3.2 Validitet och reliabilitet  
I början av konceptstudien utfördes ett omfattande arbete att kartlägga och specificera en 
konkret målsättning för studien. Dessa metoder, som beskrivs under rubrik 2.5.1: 
konceptgenerering, ämnade att skapa en grund för konceptstudien som säkerställde att 
resultatet korrekt besvarade studiens frågeställningar. Denna målsättning att öka studiens 
validitet delades även av projektets förstudie. Vid konceptevaluering med Pughs matris 
användes verktyg som vägde in kunskapssäkerhet för att motverka beslutsfattning baserad på 
bristfällig information.  

Konceptstudiens reliabilitet stärktes genom att utomstående deltagare med olika erfarenheter 
och bakgrunder involverades i samtliga steg i konceptstudien. Bland annat deltog ingenjörer 
från Semcon AB utan tidigare erfarenhet i projektet vid delar av konceptgenereringsprocessen 
för att säkerställa tidigare åsikter inte skulle hindra arbetet. Projektnära medarbetare från 
Husqvarna Rider närvarade vid konceptevalueringen av de framtagna koncepten. Antaganden 
som kunde vinkla arbetet analyserades även tidigt i undersökningen genom 
motsägelsemetoden.  

Litteraturstudien utfördes via flera sökvägar. De källor som refereras i rapporten är 
övervägande ämnesböcker, men studien granskade i lika stor utsträckning andra former av 
kollegialt granskad litteratur och jämförde dessa med ämnesböckerna. Genom denna process 
bedömdes att ämnesböckernas var pålitliga, då påståendena som studien granskade 
identifierades som vida etablerad fakta inom området.  

En begränsning denna litteraturform besitter är tiden det ofta tar från en teori att gå från 
diskussionen i en forskningsrapport till exempelvis information i kurslitteratur. Detta kan 
exempelvis innebära att kopplingar eller transmissioner som utvecklas kring tiden för 
böckernas publikation utelämnas ur konceptstudien. Detta problem har hanterats genom att 
inkludera studier av nyare forskningspublikationer. 
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4 Genomförande och resultat 
Detta kapitel behandlar hur genomförandet har utförts för att möta rapportens 
frågeställningar. Resultat av processen skrivs i nästa del av rapporten. 

4.1 Förstudie 
För att få den förståelse som behövdes inför uppgiften analyserades den existerande lösningens 
problemområden. Fokus var på kopplingen mellan fordon och redskap.  

Den tidigare lösningens process krävde, såsom tidigare nämnt, input från användaren i fem 
steg: 

1. Manuell avläsning av plastkåpa 
2. Deaktivering av spännrulle 
3. Avkrängning av halvspänd drivrem 
4. Lyfta av låsarm och  
5. Utdragning av redskap.  

Flera av dessa steg krävde, utöver tid, stor kraftpåläggning för hand i en suboptimal 
arbetsposition. Tidigare modell hanterade krypning av rem genom att låta klippverktyget vara 
olåst i remriktingen i kombination med den spännrulle som manuellt spändes i ett låst läge för 
att möjliggöra montering.  

Den remtransmission som tidigare använts av företaget är kilremtransmission, vilket i nuläget 
har den remtyp som lämpar sig bäst för applikationen. Då friktionen och därmed 
energikostnadseffektiviteten tillfredsställer kraven och de mer kostsamma alternativen har inte 
observerats öka fordonets prestanda nämnvärt. Kilrem har även flera goda egenskaper som kan 
lämpa sig i konstruktionen. Under tiden förstudien pågick togs även en kravspecifikation fram 
som kan läsas i bilaga 1: Kravspecifikation och avgränsning.   

I kravspecifikationen specificerades först och främst avgränsningarna. Vid senare tillfälle 
tillkom även krav på klippdäckets mobilitet under körning. Dessa krav på rörlighet hade 
identifierats under förstudien som några av de största utmaningarna vid 
konceptframtagningen.  

Den enda anledningen att existerande lösning kunde ta upp dessa förflyttningar av remskivan 
på klippdäcket i förhållande till remskivan mot motorn var att sträckan däremellan var så lång 
att remmen kunde deformeras nog för ta upp förändringarna i position, vridning och lutning. 

4.2 Litteraturstudie 
Litteratur studerades om komponenter som var del av den dåvarande konstruktionen samt 
ytterligare komponenter som förväntades komma att figurera i eller inspirera våra koncept. De 
komponenter som studerades var vanligt förekommande transmissioner för roterande axlar, 
kopplingar mellan axlar samt enklare växlingar. Då detta är beprövade metoder hämtades dessa 
referenser i stor grad från läroböcker som hanterade mekanik, för att bilda en översiktlig 
uppfattning av områdena. 

Konceptutvecklingsprocessen är ett område som har flertalet metoder som har dokumenterats 
väl. För att uppnå en kvalitativ konceptutvecklingsprocess i dokumentation och resultat 
beslutades därför att en studie skulle utföras om metoder för konceptgenerering, 
konceptevaluering och konceptval. Litteraturstudien resulterade i en lista av metoder som 
ordnades upp kronologiskt och användes som en mall för utförandet av en stor del av projektet. 
Detta kan läsas mer om under 4.3: konceptstudie. 
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Tidigt användes övervägande webbaserade sökportaler, men senare i litteratursökningsarbetet 
började akademiska bibliotek användas mer. Bibliotekens resurser och sökvägar gav mer 
konsistent kvalitativ och kollegialt granskad litteratur som var relevant och komplett för de 
specifika områden som studien hanterade.  

4.3 Konceptstudie 
De metoder som behandlades i rubrik 2, Teoretiskt ramverk, låg till grund för detta arbete. 
Studien genomfördes av examensarbetets författare med hjälp av ingenjörer på Semcon och 
områdesspecialister på Husqvarna Group. Konceptstudiens målsättning var att framställa flera 
olika kvalitativa lösningsförslag för uppdragsgivaren.  

4.3.1 Förberedelser inför idégenerering 
I förberedelse för koncepgeneringssteget gjordes ett utförligt arbete med att klargöra vad exakt 
koncept skulle utvecklas för och hur man enklast kunde beskriva detta. Dessa förberedelser 
skedde i fyra steg. Först identifierades produktens huvudfunktion.  

Konstruktionens första uppdrag identifierades som att överföra den rotationsenergi som 
alstrades i motorn till remskivan på klippaggregatet via en remtransmission med frihet till 
vinkeländringar i två dimensioner samt förflyttningar i höjdled.  

Det andra uppdraget identifierades som att facilitera enkel demontering samt byte till 
serviceläge för klippaggregat. Utifrån detta reducerades huvudfunktionen ned till 
formuleringen “frigöra klippaggregatet”. Konceptstudiens uppdrag var alltså att undersöka 
enklare sätt att frigöra/låsa redskapet med bibehållet höga egenskaper under drift.  

I nästa steg identifierades alla delar av systemet och all interaktion med dessa. Det som 
interagerade med system identifierades som användaren och motorn. Systemets kända 
komponenter, alltså alla de delar som existerade i delprodukten vars uppdrag var att överföra 
rotationskraft från motor till klippfunktion samt facilitera frigöring var:  

• motorns remskiva, vilken alstrade kraft 
• remmen mellan denna remskiva och klippaggregatets övre remskiva  
• spännrullen som spände denna rem 
• den övre, kraftsamlande remskivan 
• axeln som förband denna remskiva med klippaggregatets drivsystem 
• klippaggregatet 

 
Dessa komponenter var del av en längre kedja som började med motorn och slutade med 
gräsknivarna, men funktionerna utanför den specificerade komponentkedjan var inte föremål 
för undersökning och befann sig utanför arbetets ramar.  

Den kommunikation som skedde till användaren i det ursprungliga systemet utreddes 
också.  Denna var utöver förflyttningen av handtaget som reglerade remspännaren enbart att 
se och känna remmen spännas mot remskivan när remspännaren aktiveras, och vice versa 
känna remmen slaka när remspännaren demonteras.  

Slutligen dokumenterades flödet av moment som skedde för uppnående av delkonstruktionens 
huvudfunktion. Detta flöde var för demontering:  

• samling av greppkraft och rörelse från användaren 
• omvandling av greppkraft och rörelse till låsningsfunktion 
• frigöring av klippaggregat 
• information till användaren 
• förflyttning av klippaggregat  
• demontering av klippaggregat alternativt positionering av klippaggregat i serviceläge 
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För montering var flödet:  

• positionering av klippaggregatet 
• samling av greppkraft och rörelse från användare  
• omvandling av greppkraft och rörelse till låsningsfunktion  
• låsning av klippaggregatet 
• information till användare 

 
Med denna samlade information byggdes en matris upp för att objektivt förstå hur systemet 
fungerade och därmed vilka konkreta problem som konceptgenereringen skulle angripa. 
Matrisen undersökte hur delarna i systemet interagerande med varandra genom den kraft, 
information, och materialflöde som gick mellan dem.  

Genom denna granskning resonerades det till att angreppspunkten i systemet var montering 
samt demontering av klippdäcket. Matrisen kan läsas i bilaga 2: Funktionsmatris. 

4.3.1.1 Motsägelser 
Motsägelsediagram gjordes tidigt i processen för att motarbeta antaganden som annars skulle 
störa konceptgenereringsprocessen. Flera områden där olika krav såg ut att vara i konflikt mot 
varandra identifierades samt analyserades med hjälp av denna metod.  

Den första av dessa var de två kraven att göra produkten automatiserad och att göra produktens 
pålitlig, och efter detta undersökte vi vilka behov dessa antaganden byggdes på. Kravet att göra 
produkten automatiserad byggde på behovet att förenkla verktygsbytet och pålitligheten 
byggde på ett behov av att göra köpare och användare nöjda med produkten. Dessa två behov 
byggde i sin tur på att tillfredsställa de kundkrav som hade observerats av företaget och 
presenterats i kravspecifikation.  

I nästa steg undersöktes vilka antaganden dessa konflikter baserades på. De antaganden som 
konflikten innefattade var att en automatiserad produkt kräver en mer komplicerad 
konstruktionslösning för att fungera än vad en enklare konstruktion har. Detta för med sig 
antagandet det att en mer komplex konstruktionslösning är mindre pålitlig och går sönder 
oftare än en enklare sådan. En komplex konstruktionslösning antogs vidare vara dyrare att 
underhålla, felsöka samt reparera. Komplicerade konstruktioner antogs också ha sämre 
förutsättningar att vara säkra än vad enklare konstruktioner har.  

Ett till antagande fanns mellan kravet att göra produkten automatiserad och behovet att 
förenkla verktygsbytet. Detta var att automatisering är det enda eller det bästa sättet för att 
förenkla ett verktygsbyte. Motsvarande analys gjordes mot kravet att göra produkten pålitlig, 
där behovet var att uppnå nöjdhet hos köpare och användare. Där antogs det att pålitligheten 
var viktig för dessa parter. 

Automatisering av produkt, samt att göra produkten pålitlig försökte båda lösa problemet att 
tillfredsställa kundkraven och öka varans värde. De antaganden som detta byggde på är att 
kravspecifikationen representerar en korrekt bild av kundkraven och fler skulle byta verktyg 
om det blev enklare. För att ifrågasätta detta antagande behövde det undersökas hur väl 
kundkravsspecifikationen representerade kundens faktiska uppfattning, men detta var utanför 
ramen för examensarbetet och undersöktes inte i denna rapport. 

Utöver denna gjordes även ett motsägelsediagram för konflikten mellan automatiseringen av 
produkten och produktens kostnad. Även denna konflikt bygger på antagandet att 
automatisering kräver en mer komplicerad, och därmed kostsam konstruktionslösning.  

Ett antagande uppstod även mellan kravet att göra delen billig att tillverka och behovet att göra 
produkten lönsam, då det antogs att tillverkningskostnaden för denna del av produktens var en 
någorlunda betydande del av produktens totala kostnad. Behovet i sig innefattade antagandet 
att ökad eller bibehållen vinstmarginal för produkten var en av de dominerande faktorerna för 
företaget. Problemet i denna matris var att öka kundens upplevda värde av produkten i 
förhållande till tillverkningskostnaden. 
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När motsägelsediagrammen var färdigställda hade ett flertal antaganden lyfts fram, och genom 
att injicera nya frågeställningar mot dessa kunde förutsättningar skapas för nya déer.  

Frågeställningarna blev ett verktyg för att generera nya idéer som kan, utan att behöva 
kompromissa, lösa den konflikt som dessa krav hamnar i och se problemet från nya vinklar, 
utan att hindras av de antaganden som annars stört processen. Målsättningen är att hitta ett 
sätt som konflikten kan lösas med optimala egenskaper för båda kraven, i en lösning där de inte 
hindrar varandra.   

De osäkerheter som genererades av det färdigställda motsägelsediagrammet summerades i 
frågorna: 

1. Kan man hitta en automatiserad lösning som kräver få delar, låga tillverknings- och 
monteringskostnader samt är pålitlig? 

2. Har uppdragsgivaren en korrekt bild av kundkrav? 
3. Är automatisering det mest lämpade sättet för att underlätta redskapsbyte? 
4. Vilken vikt har tillverkningskostnader i förhållande mot behovet av kundnöjdhet?  
5. Kommer fler byta verktyg om processen förenklar för användare och ökar därmed 

varans värde? 
6. Kommer enbart ett smidigare redskapsbyte uppmana användaren till att byta 

redskap, eller behövs en bättre information för att underlätta redskapsbyte?  
 
Den andra och den femte frågan från motsägelsediagrammet upplevdes vara utanför 
examensarbetets ramar och förkastades efter en dialog med uppdragsgivaren. Första, tredje och 
sjätte frågeställningen togs vidare med i konceptgenereringsprocessen genom följande 
målsättningar: 

• Hitta en lösning med hög automatiseringsgrad i förhållande till antal delar och dess 
komplexitet. 

• Undersök mindre automatiserade alternativ som kan konkurrera med automatiserade 
lösningars goda egenskaper angående arbetsmoment och tid för verktygsbyte. 
 
 

Fjärde och sjätte frågeställningen ledde till ett samarbete med uppdragsgivaren kring att inför 
konceptevalueringen undersöka den relativa tyngden av en serie produktkrav. Dessa återkom 
senare i arbetet som bedömningskriterier och viktning av dessa i konceptevalueringens Pugh-
matriser. 

4.3.2 Idé- och konceptgenerering 
Med underlag i arbetet med förberedelser för idégenerering strukturerades 
idégenereringsprocessen utifrån en uppdelning av konstruktionen i dess tre viktigaste 
subfunktioner: redskap-ramkopplingar, interface till låsning-kopplingfunktion och 
redskapsförflyttning; alternativt: låsning, interface och förflyttning. 

4.3.2.1 Brainwriting och brainstorming 
Brainstormingen kring de ovannämnda områdena fokuserade på att fritt generera många olika 
idéer utan kritik och hitta så många angreppssätt till de olika områdena som möjligt. Enklare 
skisser och texter representerade de idéer som kunde genereras från de studier samt metoder 
som examensarbetet tidigare hade angripit. Brainstormingen hanterade alla tre områden men 
fokuserade på subfunktionen låsningar. 

Inför arbetet med brainwriting kallades ingenjörer som inte var affilierade med projektet in 
från Semcon in med målet att processen skulle nå sitt optimala antal deltagare samt att fler 
nyanserade perspektiv tillkomma konceptgenereringen. Inför detta förbereddes ett dokument 
till deltagarna som beskrev brainwritingprocessen och problemet som skulle lösas. Dokumentet 
som gavs ut till deltagarna kan läsas i bilaga 3.  
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Dokumentet innehöll även plats att anteckna koncepten som producerades under processens 
gång. Brainwritingarbetet fokuserade enbart på subfunktionen låsning då detta ansågs vara det 
område med störst inflytande på helhetskonstruktionen. Brainwriting kring de andra två 
subfunktionerna prioriterades bort på grund av dess relativt höga krav på resurser från 
företaget i förhållande till dess nödvändighet. Efter material hade samlats av både 
brainstorming samt brainwriting så genererades genom brainstorming fler idéer som 
kompletterade områdena interface till låsningsfunktion och redskapsförflyttning. 

4.3.2.2 Konceptstruktur och morfologi 
De tre subfuktionerna låsning, interface & förflyttning som nämnts ovan bildade tillsammans 
en struktur som lade grund till ett helhetskoncept. Det var dessa helhetskoncept som 
konceptevalueringen senare hanterade.  

Resultatet av idégenereringsprocesserna var mycket kvantitativt och utsattes för en omfattande 
grovsållning som mer än halverade antalet konceptidéer. Efter denna grovsållning bestod 
resultatet från idégenereringen av åtta låsningskoncept, tio interfacekoncept och sju 
förflyttningskoncept. I första steget preparerades koncepten i en lista, se bilaga 4, där dessa 
subfunktionskoncept grupperades såsom de beskrivs i nästa stycke. 

Låsningskoncepten grupperades utifrån:  

• Remfokuserade lösningar såsom mekaniserad remavkrängning samt brytrullar 
• Axelfokuserade lösningar såsom klokoppling tandkoppling eller justerbar fjädring på 

axeln 
• Remskivsfokuserade lösningar där skivan kan demonteras, förflyttas bakåt eller flyttas 

uppåt till en hållare.  

Subfunktionen interface organiserades utifrån i hur kraft från användare implementerades i 
systemet, via:  

• Spakmoment i olika rymddimensioner,  
• Rotation via skruv, vev eller gänga 
• Rak kraftpåläggning via knopp, vajer, sprint eller switch.  

Redskapsförflyttningskoncepten grupperades efter hur många steg av interaktion med 
konstruktionen det krävdes från användaren för att flytta ut redskapet ur reskapsramen.  

Efter detta konstruerades en morfologisk matris där de åtta låsningskoncepten, de tio 
interfacekoncepten och de sju förflyttningskoncepten presenterades rad för rad, se bilaga 5. Var 
och en av koncepten arbetades fram till en likvärdig grad av abstraktion och representerades i 
första hand av enkla skisser och i andra hand av korta texter.  

Potentiellt kunde morfologimatrisen resultera i produkten av antalet koncept i matrisens rader, 
vilket blir 560 olika koncept, något som kan bevisas av statistiska formler. I praktiken fungerade 
dock inte alla dessa subfunktioner ihop, en första utvärdering av morfologin resulterade i ca 70 
genomförbara koncept, vilka reducerades till 44 vid en preliminär sållning, ett antal som 
reducerades vidare till 35 innan första konceptevalueringen med Pughs matris utfördes [10]. 

4.3.3 Konceptevaluering och konceptval 
För att evaluera och sålla de 35 koncept som kvarstod efter den preliminära sållningen 
användes Pughs matris i olika utföranden. Arbetet byggde matrisens bedömningskriterier på 
kravspecifikationen i kombination med de slutsatser som dragits från motsägelsediagrammet.  

Pughs matris utfördes först med relativ bedömning och sedan med kunskapssäkerhet, men 
aldrig med enhetsbaserade mått då detta ansågs för tidsödande att undersöka. Detta för att 
koncepten var vid en så hög abstraktionsnivå i konceptsållningsstadiet. Förfining av koncepten 
till en sådan nivå att enhetsbaserade mått var användbara var lämpligt först vid ett stadie som 
inträffade efter projektets avslutande då den ovannämnda förfiningen tog formen av projektets 
slutställning. 
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Sållning skedde i fem steg med sållning mot fokusgrupp efter dessa. Stegen innefattade gradvis 
färre koncept, samt mer förfinade evalueringsmetoder och viktningar.  Första steget sattes 
dagens lösning som datum och viktningen skedde på med värden 1-5, se bilaga 6: 
konceptevaluering 1.0.  

Steg två omarbetade viktningen och hänsyn togs i större grad till hur mycket vissa 
bedömningskriterier liknade varandra genom att de grupperades i kategorier vars relativa vikt 
evaluerades innan underkategorierna viktades. 17 koncept sållades i detta steg, se bilaga 7: 
Konceptevaluering 1.1.  

Steg tre gjordes evalueringen med den högst betygsatta lösningen från tidigare evalueringar 
som nytt datum, vilket var den lösning där skivan lyftes med hjälp av handtag som triggar 
nersläpp av klippdäck. 12 koncept sållades i detta steg.  

Steg fyra gjordes med samma datum som steg tre, med en justerad viktning vilken sållade 
ytterligare tre idéer. Ett koncept beslutades föras vidare till nästa undersökning trots ett svagt 
negativt jämförelsevärde. Detta på grund av att dess likhet till datumkonceptet identifierades 
som en möjlig störning av konceptets evaluering, se bilaga 8: Konceptevaluering 1.3. 

Steg fem utfördes med hänsyn till kunskapsvisshet, vilket måttsatte konceptens kvalitet med 
ett värde som inte var relativt till övriga koncept i jämförelsen. Detta steg inkluderade sju av 
koncepten från konceptgenereringen och den tidigare lösningen. De nya koncepten kunde nu 
jämföras pålitligt i matrisen med samma förutsättningar som andra upphovsmäns koncept. 
Även om några av koncepten i steg fem observerades hålla en tydligt lägre kvalitet beslutades 
att samtliga av de sju egenproducerade koncepten skulle tas med till evaluering med 
fokusgrupp, se bilaga 9: Konceptevaluering 2.0.  

Efter den matrisbaserade sållningen formulerades, visualiserades och sorterades koncepten i 
ett presentationsunderlag som skulle framläggas för en fokusgrupp. Denna grupp bestod av 
diverse ingenjörer från Husqvarna samt en konsult från Semcon med erfarenhet i projektet.  

Flera av mötesdeltagarna hade tidigare arbetat med den typ av mekaniska delar som ingick i 
många av examensarbetets koncept. Presentationsunderlaget tog formen av ett 
informationsblad, vilket utöver bild- och textförklaringar av de olika koncepten innehöll 
information om projektet och dess målsättningar.  
Informationsbladet delades ut till deltagarna i början av mötet vilket pågick i två timmar. 
Deltagares åsikter dokumenterades löpande, och mötet avslutades med att deltagarna 
ombedes självständigt bedöma sitt förtroende för var och en av koncepten med ett numeriskt 
värde på en bestämd skala. Dokumentationen från mötet var grunden till projektets 
avslutande sållning. Några av dessa anteckningar kan läsas i bilaga 10: Utdrag av 
anteckningar från fokusgrupp.  
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4.4 Slutligt resultat  
Efter fokusgruppens sista evaluering valdes två koncept ut som alternativa 
konstruktionslösningar. Bedömningar av dessa koncept bifogas i bilaga 6-10. 

4.4.1 Slutkoncept 1 
Den gamla lösningen utvecklas med mindre modifikationer. En spännrulle med större utslag 
på spännlinjalen används för att minska kraften användaren behöver applicera för att montera 
av remmen. En avlastningsyta eller krok läggs även till för att förvara remmen vid avmontering 
av verktyg. Montering sker på liknande sätt som på tidigare lösning genom att klippaggregat 
trycks på plats, remmen läggs an mot remskivan och remspännaren dras åt för att aktivera 
remmen mot remskivorna. 

4.4.2 Slutkoncept 2 
Bakom remskivan monteras två stavar som är parallella med remskivans axel och pivoterar 
ovanför remskivans centrum. Remmen krängs av genom att dessa pinnar förs fram och lösgör 
remmen från remskivan med hjälp av moment pålagt av användaren. Spakens rörelse 
deaktiverar även en spärr som lossar redskapet så att remskivan faller ner under remmen, och 
redskapet kan dras ut av användaren via ett spår i redskapsramen. Vid montering trycks 
redskapet in tills det lägger sig i sitt ursprungsläge med hjälp formen på redskapsramens spår, 
varefter spaken aktiveras för att lyfta upp och låsa fast redskapet samt lägga tillbaka remmen 
mot remskivan. Se bild 8 samt bild 9 för konceptmodeller.  

Slutkoncept 2 innefattar flera förslag över hur pinnarna kan revolvera för att lösgöra rem från 
remskivan. Huvudvarianten på bild 8 är baserad på momentöverföring via kuggar. Bild 9 visar 
ett alternativ till denna konstruktion vilken använder vajrar för att överföra moment. Detta 
alternativ bedöms att vara billigare men mindre pålitligt. Till huvudvarianten medföljer nedan 
en beräkning av kraftpåläggningen som krävs för att kränga av remmen samt krav på 
spännrullens remupptagning/utslag. 

 

 

 

  
Bild 9: Variation av slutkoncept 2 Bild 8: Slutkoncept 2 
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4.4.2.1 Beräkningar för slutkoncept 2 
 

Beräkning 1: 

Önskat resultat: approximerad kraft F som krävs för att aktivera remavkrängning. 

Indata: 

• Remspänning (ny rem): F=50N, upmätt via digital dragvåg 1-10kg 

• Diameter på remskivans utsida: D=120mm  

• Erfodrad längd på pinne/hävarm: r=70mm 

• Approximerad sträcka som kuggplatta förflyttas: l=8mm 

• Approximerad friktionskoefficient, metall mot rem:  

o statisk friktionskoefficient μs=0,4 

o glidfriktionskoefficient: μk=0,3 

• Approximerad maxvinkel mot rem: α = 26,4° Detta scenario inträffar då pinnarna först 
läggs an mot remmen. 

Beräkning, utan friktion: 

Erfodrat vridmoment:  

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹 × 𝑟𝑟 = 50 × 0,07 = 3,5 𝑁𝑁𝑁𝑁 

Approximerad kraft F som krävs för att genomföra remavkrängning:  

𝐹𝐹 =
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑙𝑙

=
3,5

0,08
= 43,75 𝑁𝑁 

Beräkning, vid friktion:  

Approximerad maximal normalkraft:  

𝑁𝑁 = 𝐹𝐹 × sin(α) = 50 × sin(26,2) = 21,2 𝑁𝑁 

Erfodrat maximalt vridmoment om rörelsen stannar upp i början av avkrängning:  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹 × 𝑟𝑟 + µs × N = 50 × 0,07 + 0,4 × 21,2 = 12,0 𝑁𝑁𝑁𝑁 

Erfodrat maximalt vridmoment om rörelsen genomförs med jämn hastighet:  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹 × 𝑟𝑟 + µk × N = 50 × 0,07 + 0,3 × 21,2 = 9,86 𝑁𝑁𝑁𝑁 

Approx. maxkraft Fmax som krävs för att aktivera remavkrängning, båda rörelseformer:  

𝐹𝐹𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑙𝑙

=
12

0,08
= 150 𝑁𝑁 

 alt.   
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑙𝑙

=
9,86
0,08

= 123,25 𝑁𝑁 
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Resultat:  

Om rullar med låg friktion används (försumbar rullfriktion): 

𝐹𝐹 ≈ 44𝑁𝑁 =  4,4𝑀𝑀𝑘𝑘  

Om full friktion med stål mot rem inträffar: 

𝐹𝐹𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹 ≈  150𝑁𝑁 (𝐹𝐹𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹 →  44𝑁𝑁)  

Om remavkrängning med full friktion sker med jämn hastighet reduceras maxkraften till:  

𝐹𝐹𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹 ≈ 123𝑁𝑁 

 

Beräkning 2:  

Önskat resultat: erfordrad förlängning av spännrullen. 
 
Indata:  

• Remsträcka bortom remskivans axel innan avkrängning: d1=141.1mm 

• Remsträckan bortom samma punkt då remmen är avkrängd: 
d2=120+60*2+25.13/4=265,13mm 

Beräkning och resultat: 

Remspännarens erfordrade remupptagning = remsträckans förändring:  

d2 − d1 =  265,13 − 141.1 ≈  124mm  
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5 Analys 
De två slutkoncepten hamnade båda högt upp i evalueringen mot kunskapsvisshet och med 
diskussion mot fokusgrupp. Evaluering mot kunskapsvisshet kan läsas i bilaga 9: 
konceptevaluering 2.0 och anteckningar från fokusgruppen kan läsas i bilaga 10: utdrag av 
anteckningar från fokusgrupp.  

Bilden nedan, bild 8, är ett utdrag från bilaga 9 och deras poäng från evalueringen. Slutkoncept 
1 kallas i bilaga 9 “Nuvarande lösn. + bättre spännrulle”, notera dock att detta inte är den enda, 
utan bara den största modifikationen från ursprungslösningen.  

Slutkoncept 2 benämns “Rem1+MomV+AutoGrav”. Slutkoncept 2 har ett lägre totalpoäng än 
slutkoncept 1, till stor del för att metoden drar värdesättningen av koncept med lägre 
kunskapsvisshet mot genomsnittet och kunskapen från den tidigare konstruktionen i större 
utsträckning kan översättas till slutkoncept 1 än slutkoncept 2. 

 

Bild 10: Utdrag ur bilaga 9: konceptevaluering 2.0 

Matrisen grupperade även poängen från konceptevalueringen i tre områden från början för att 
underlätta viktningen av bedömningskriterier. Efter avslutad viktning räknades den samlade 
poängen för dessa grupperingar ut för alla koncept då grupperingarna även visade sig vara 
effektiva för att ge en överblick över varje koncepts fördelar och brister.  

Verktygsbytet användarvänlighet består av kriterie 1-4. Där kan observeras att Slutkoncept 2, 
till höger, har en avsevärt mycket mer användarvänlig konstruktion. Förklaringen till detta är 
att användaren enbart behöver aktivera ett reglage och dra ut redskapet med detta koncept.  

Att redskapet är redo att dras ut signaleras även av att klippdäcket faller ner en sträcka då 
reglaget aktiveras och frigör det. Den andra lösningen kräver däremot betydligt fler och mer 
tidskrävande interaktioner från användaren. Lösningen är även en mindre intuitiv. Den kräver 
bland annat att plastkåpan avlägsnas och användaren för hand drar av remmen istället för, som 
slutkoncept 2, enbart greppa handtag.   

Lösningens kvalitetsfaktorer består av kriterie 5-8 och visar att slutkoncept 1 betygsätts högre 
än vad slutkoncept 2. Detta är till stor del på grund av det betydligt mindre antalet rörliga delar, 
och den ovannämnda skillnaden i kunskap om koncepten. 
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Den uppskattade kostnad innehåller enbart kriterie 9 där ett högt tal tyder på att 
konstruktionen är billigare med hänsyn till relativ viktning. Slutkoncept 1 byter ut få delar från 
tidigare konstruktion samt består av ett mindre totalantal komponenter samt och kan använda 
en större andel standarddelar till sin konstruktion i förhållande till slutkoncept 2.  

Slutkoncept 2 innefattar flera unika delar, vilket kommer höja kostnaden. Konstruktionens 
kostnad uttrycktes dock under fokusgruppen vara av betydligt mindre vikt än 
konceptevalueringen bedömt, en ny viktning med den nya informationen från fokusgruppen 
eliminerar gapet i totalpoäng mellan slutkoncept 1 & 2. För att totalpoängen för slutkoncept 1 
& 2 skall bli densamma behöver endast vikten av totalkostnaden minskas från 2,5 till 1,78 i 
matrisen. 

5.1 Frågeställning 1 
Hur kan koppling mellan fordon och verktyg utformas efter en kravspecifikation, se bilaga 1, 
för att förenkla redskapsbyte och byte till serviceläge på åkgräsklippare? 

5.1.1 Slutkoncept 1 
Konceptet följer kravspecifikationens punkter och minskar behovet av kraftansträngning för 
användaren vid verktygsbyte. Eftersom denna lösning är en modifikation av tidigare lösning 
krävs inga eller få omkonstruktioner av kringliggande delar. Eftersom konceptet är oförändrat 
från tidigare lösning i remdrivande delar kommer det inte heller uppkomma nya problem 
angående klippdäckets förskjutning relativt den bakre remskivan. 

5.1.2 Slutkoncept 2 
Konceptet följer kravspecifikationens punkter och minskar antalet moment samt 
kraftansträngning vid verktygsbyte. Som diskuterat med fokusgruppen hos Husqvarna, se 
bilaga 10: Konceptsållning med Fokusgrupp, finns möjligheter att anpassa denna lösning för 
användning i andra Rider fordon.  

Få kringliggande geometrier kommer påverkas av konceptet och lösningen kommer minska 
antalet moment i hanteringen av byte vid klippdäck. Eftersom konceptet inte påverkar 
remsträckan mellan klippdäckets övre remskiva och den bakre remskivan mot motorn så 
kommer det troligen inte uppkomma problem angående klippdäckets förskjutning då remmen 
kommer ta upp dessa rörelser som i tidigare lösning. 

5.2 Frågeställning 2  
Hur kan säkerhet och ergonomi ökas för användaren vid redskapsbyte och byte till serviceläge 
på åkgräsklippare? 

5.2.1 Slutkoncept 1 
En stor säkerhetsrisk med den tidigare lösningen var klämrisken vid avkrängning av rem. 
Genom att minska eller eliminera remmens spännkraft mot remskivan minskas risken för 
skada. Arbetsställningen vid koppling kommer inte förbättras, men en mindre 
kraftansträngning i denna arbetsställning krävs eftersom remmen är mindre spänd mot 
remskivan. En tydligare spak för avspänning föreslås, vilket kommer öka förståelsen över hur 
avmonteringen ska ske och på det sättet även bidra till en bättre ergonomi. 

5.2.2 Slutkoncept 2 
Detta koncept har potential till att minska momentet till att enbart dra i en spak eller handtag 
för att rem ska krängas av och lyftas ut. Detta moment kommer kräva en kortare 
kraftansträngning, men genom en ergonomisk utformning där användaren påverkar systemet 
finns det stor chans att göra denna lösning mer ergonomisk än innan. Eftersom systemet kan 
skyddas finns det liten risk att användaren kommer klämma sig. 

 

 



Diskussion och slutsatser 

24 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt teorin 
från det teoretiska ramverket genom en analys. Kapitlet ger vidare en sammanfattande 
beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med 
förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Komplikationer samt diskussion kring genomförande 
Denna rubrik behandlar diskussion som uppstått kring arbetets genomförande och faktorer 
som potentiellt påverkat arbetets resultat. 

6.1.1 Angående förstudie 
Förstudien utgick från Husqvarna Riders och Semcons erfarenheter i projektet genom att 
sammanfatta skriftlig och muntlig information och kunskap som företagets anställda förvärvat 
kring produkten. Företaget hade analyserat produkten och jämfört mot andra produkter för att 
lokalisera dess svagheter och drog slutsatsen ett lättare redskapsbyte kunde öka kundens 
upplevda värde av produkten. 

Husqvarna testar tidigt produkter i labbmiljö och har därmed goda kunskaper om 
applikationen av remmar och andra relevanta komponenter i produkten. Därmed har de 
robusta underlag för val av produktens komponenter. Därför beslutades det att examensarbetet 
i högsta möjliga grad skulle använda sig av samma standarddelar som existerande produkt och 
endast ändra eller lägga till de delar som var förutsättningar för de nya konceptens funktion.  

6.1.2 Angående litteraturstudie 
Litteraturstudien har arbetat utifrån ett kvalitativt referensurval, där mer kontroversiella texter 
valts bort till fördel för källor med etablerad kunskap. För att säkerställa dessa referensers 
kvalitet granskades dels ett stickprov av referensernas källor, och referenserna jämfördes med 
flera källor om samma ämnen för att identifiera eventuella kontroversiella frågor. Den äldsta 
litteraturen som användes till teori om transmissioner kontrollerades med en nyare källa för att 
säkerställa att teorierna inom området inte hade ändrats mellan källornas publikationsdatum. 

6.1.3 Angående konceptstudie 
Denna rubrik behandlar diskussion som uppstått kring konceptstudiens många moment. 
Denna studie tillägnades mycket tid eftersom en uppfattning etablerades om att robust 
konceptgenerering och evaluering var projektmoment som fått relativt låg prioritet i företaget. 
Den största faktorn till författarnas fokus på denna studie var dock att resultatets kvalitet i flera 
steg potentiellt kunde påverkas positivt av att det utfördes av personer utan lång erfarenhet i 
projektet. 

6.1.3.1 Förberedelser 
För att skapa förutsättningar för att uppnå denna potentiella kvalitet genomfördes ett grundligt 
förberedelsearbete i konceptstudien. Målsättningen var att ge oss en insikt i projektet som inte 
hämmades av tidigare fattade slutsatser för att kunna identifiera förbisedda möjligheter. Detta 
gjordes genom att bryta ner produkten som skulle vidareutvecklas till ett abstrakt problem med 
reducerade förutsättningar och förhinder. Först bröts problemet ner och simplifierades, 
varefter ett motsägelsediagram användes för att eliminera inbillade förhinder.  

Under arbetet med motsägelsediagrammet undersöktes de förutfattade meningar som fanns i 
början av projektet. Dessa antaganden var inte nödvändigtvis baserade på fakta och hade 
därmed presenterat ett hinder om de inte undersökts innan konceptgenereringen skulle 
utföras. Analys av antagandena genomfördes genom att först identifiera krav i upplevd konflikt 
och det som motiverade dessa krav. De frågor som bildades av frågesättningen av dessa 
antaganden tydliggjorde att många förutfattade meningar inte var absolut sanning och frågorna 
möjliggjorde genereringen av fler nya koncept.  

Ett exempel är antagandet att automatisering var det enda eller absolut bästa sättet att förenkla 
redskapsbyte. Utan detta antagande kunde lovande koncept genereras som istället för att utgå 
från minskat antal moment förenklar redskapsbytet baserat på snabbare arbetsmoment, 
förbättrade arbetspositioner och lättförståeliga interaktioner.  
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Ett annat exempel var antagandet att automatiserade lösningar måste utgöras av komplicerade 
konstruktioner. Efter detta antagande ifrågasatts genererades ett flertal koncept med 
målsättningen att kombinera enkelhet och automatisering. Huvudidén bakom slutkoncept 2 
skapades som ett resultat av denna målsättning. 

Såsom beskrivs under nästa rubrik upplevdes detta arbete motverkas i en viss grad av 
litteraturstudien genom att konceptgenereringen i början av processen begränsades i en hög 
grad till det relativa fåtal komponenter som litteraturstudien beslutades fokusera på. 
Litteraturstudien utfördes innan konceptstudien och var därför baserad enbart på den 
uppfattning vi skapat om problemet under förstudien.  

6.1.3.2 Konceptgenerering 
Brainstormingen utfördes av två deltagare som under en tvåveckorsperiod genererade idéer, 
både tillsammans och individuellt. I början av brainstormingen upplevdes deltagarna 
begränsas till koncept som direkt rörde den teori som studerats, ett tillstånd som tog lång tid 
att arbeta sig genom. Med största sannolikhet lämnas ofta inte alls detta tillstånd vid mer hårt 
tidsplanerade projekt. Problematiken kring detta tillstånd kan belysas genom observationen att 
ingen av projektets två slutkoncept lades någon grund till under denna period. 

Idégenerering är en process som gynnas av fler deltagare, varför brainwritingen tog hjälp av 
personer som inte hade tidigare erfarenhet i projektet. Brainwritingsessionen resulterade flera 
okomplicerade lösningar som byggde på helt annorlunda angreppssätt än tidigare betraktats. 
Detta stammade sannolikt till stor del från den unika introduktionen de fått till problemet och 
de annorlunda tankesätt som detta möjliggjorde.  

Introduktionen till brainwitingsessionen, vars skriftliga del kan ses i bilaga 3, utformades med 
målsättningen att ge ut så litet onödig information som möjligt genom att använda sig av de 
komponent- och funktionsbeskrivningar som brutits ned i förberedelseprocessen för 
konceptgenereringen.  

Denna målsättning sattes med motivationen att mer uttömmande information om projektet 
skulle resultera i att de nya deltagarna fick samma tankesätt och angreppsvinkel som använts 
innan, något som skulle resultera i mindre variation i koncepten som genererades. 

6.1.3.3 Konceptevaluering 

Återkommande under konceptevalueringen upplevdes att individens subjektivitet påverkade 
hur koncept jämfördes mot varandra. Detta var speciellt påtagligt i konceptevalueringens tidiga 
steg, då koncepts egenskaper per bedömningskriterie betygsattes helt utifrån om de var bättre 
eller sämre än ett datumkoncept.  

Det var även tydligt i slutet av evalueringen, då en större fokusgrupp togs in som gav 
annorlunda bedömningar av koncepten än tidigare evaluering. Ett skäl att använda grafsystem 
för kunskapsvisshet vid evaluering med Pughs matris var att koncept bedöms utan direkt 
jämförelse dem emellan. Dock upplevdes det under undersökningen att detta inte helt och 
hållet var fallet. Detta för att processen att komma fram till hur hög den upplevda nöjdheten 
eller kunskapsvissheten var för en konceptegenskap ofta involverade frågan: hur mycket bättre 
eller sämre är konceptets egenskaper inom området än dessa, tidigare bedömda, koncept.  

Denna återkommande fråga resulterade sannolikt i att de koncept som mer kunskap var 
etablerad om och konceptevaluerarnas uppfattning om dessa spelade stor roll vid bedömningen 
av övriga koncept. En av dessa två koncept, vilka mest tillförlitlig kunskap var tillgänglig kring 
var den existerande lösningen från innan projektets påbörjan. 

Att bekräfta eller avfärda om denna fråga hade en betydande påverkan på evalueringens 
resultat är dock svårt. En metod för detta vore att upprepa konceptevalueringen med enbart 
nya koncept, utan de två ovannämnda koncepten. Men om detta utfördes med samma personer 
skulle vetskapen om dessa två koncept kvarstå, och om andra personer utan motsvarande 
erfarenhet i projektet utförde evalueringen skulle det vara svårt att bedöma om avvikelser i 
bedömningen berodde på denna fråga eller andra faktorer.  
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I rubrik 4.3.3 konceptevaluering och konceptval skrivs att samtliga sju egenproducerade 
koncept som deltog i konceptevaluering 2.0 togs med till fokusgruppen, trots att de 
observerades hålla olika kvalitet i denna sista sållning med Pughs matris. Hur korrekt detta 
beslut var kan bedömas utifrån hur lika koncepten bedömdes i matrisen relativt fokusgruppen. 
Datan kan avläsas nedan. 

Pughs matris: 

1 2.1 3 4 5.1  2.2 5.2  μ σ 

12,875 11,975 12,55 12,775 12,275  12,175 12,425  12,44 0,32 

Fokusgrupp: 

1 2 3 4 5     μ σ 

26p 11p 35p 25p 19p     23,2 8,90 

De slutvärden som listas ovan ligger på olika skalor och består av olika delvärden. För att 
underlätta tolkningen av dessa värden listas även resultatens medelvärde (μ) och 
standardavvikelse (σ). I presentationsmaterialet för fokusgrupp grupperades dels två koncept 
för bakåtflyttning av remskivan (2.1 & 2.2) och dels två koncept för lodrätt förflyttning av 
remskivan (5.1 & 5.2). Dessa bedömdes tillsammans i fokusgruppen. 

Koncept 2 & 5 var både i Pughs matris och fokusgruppen de koncept som gavs lägst betyg. Att 
sålla dessa hade därmed inte varit ett felaktigt beslut. Även koncept 1 & 4 bedömes likvärdigt i 
båda evalueringsstegen. Koncept 4 gavs höga betyg och koncept 1 ännu något bättre i båda 
metodernas bedömning.  

Den stora skillnaden var i bedömningen av koncept 3. Medan matrisevalueringens värde på 
12,55 var något över genomsnittet, bestod de 35 poäng som detta koncept mottog bestod av de 
individuella betygen 9, 10 8 & 8 på en skala 1-10.  

Skillnaden kan förklaras med att grafsystemet för kunskapssäkerhet drar bedömningen av 
oprövade koncept mot genomsnittliga värden och fokusgruppen favoriserade nyskapande idéer 
framför gamla och beprövade koncept. Faktum kvarstår dock att fokusgruppens bedömning 
inte kunde förutses och användandet av flera olika evalueringsmetoder och en varierad grupp 
deltagare i evalueringsprocessen var nödvändigt för ett kvalitativt slutresultat. 

6.1.4 Angående förväntningar på projektets omfattning 
I det första steget av planering inför projektet formulerades det att arbetet önskades hantera 
flera lösningsförslag, genomföra beräkningar, simulera och eventuellt färdigställa prototyper 
för att dokumentera den data om kopplingen som Husqvarna efterfrågade. Det övervägdes att 
simulering skulle ske av kraftöverföringen från remmen och hållfasthetsberäkningar skulle 
genomföras på den nya kopplingen till redskapsramen.  

Med god motivation till behovet fanns det även möjlighet till att beställa delar eller konstruera 
en fysisk prototyp via Husqvarnas verkstad. Förväntningen var att arbetet skulle identifiera 
flera problemområden och därefter undersöka och jämföra ca 3-4 lösningar till var och en av 
dessa områden. I slutet önskades det att presentation skulle ske av en färdigställd prototyp 
bestående av ett väl avvägt urval av dessa lösningar för varje område. 

Insikten att prototyper inte skulle hinna färdigställas samt evalueras inom arbetets tidsram 
kom tidigt. Även simuleringsarbete och hållfasthetsberäkning blev eventuellt bortprioriterat då 
mer tid behövde allokeras till generering av kvalitativa lösningförslag samt ordentlig 
evaluering, vilket också bedömdes tillföra mer till problemfrågorna.  

Detta resulterade i att framarbetandet av mer färdigställda och tillämpade koncept valdes bort 
till fördel för att i stället utveckla mer abstrakta koncept som uppnått högre kvalitet genom en 
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mer omfattande konceptstudie. Beslutet om denna prioritering fattades utifrån 
uppdragsgivarens önskan om en god grund för vidare utveckling och examensarbetarnas egen 
önskan om att skapa ett kvalitativt slutresultat. 

För att kunna förutse eventuell hållfasthetsrelaterad problematik togs i stället expertis in till 
fokusgruppen för sållning som kunde uppskatta de olika konstruktionernas möjligheter och 
nackdelar. Förväntningen om att identifiera flera problemområden kan liknas vid de områden 
som utgjorde raderna i morfologin vi konstruerande.  

Beslutet om att utföra en grundligare konceptstudie resulterade dock i betydligt fler än 3-4 
lösningsförslag till varje område. Idén om att kunna presentera en färdig produkt rakt ur 
morfologimatrisen påverkades ännu mer av beslutet och ersattes med en omfattande 
konceptevaluering och en sållning som då den påbörjades hanterade ca 70 koncept.  

6.2 Implikationer 
Arbetet har gett Husqvarna information om hela produktutvecklingsprocessen och den 
information som har legat till grund för examensarbetet. Två mycket olika koncept lämnas som 
rekommendationer av arbetet. Arbetet som helhet ämnar dock ge möjligheten för Husqvarna 
att gå vidare med någon av alla de koncept som undersökts under arbetet och därmed ge fler 
möjligheter att potentiellt förbättra konstruktionen med målet att förenkla byte mellan redskap 
och fordon. 

Slutkoncept 1 är en modifikation av tidigare lösning och har möjligheter till att förenkla 
verktygsbytet utan att frångå nuvarande konstruktion och existerande standarddelar i någon 
större utsträckning. Detta förväntas innebära att lösningen är relativt kostnadseffektiv. 
Eftersom denna lösning ökar avståndet mellan rem och remskiva kommer risken för både 
klämskador samt felbelastning minskas och öka arbetsmiljön för användaren. 

Slutkoncept 2 uppskattas vara något dyrare än slutkoncept 1 på grund av flertalet specialdelar 
men har stora möjligheter rörande vart ifrån kraften appliceras av användaren för att lösgöra 
redskapet. En möjlighet är att förflytta användarens interface och kraftapplikation till en annan 
plats än kopplingen, bland annat så att den inre konstruktionen kan skyddas av en kåpa som 
inte behöver demonteras för att genomföra byte av redskap.  

Om kåpan i framtiden inte behöver demonteras bidrar detta till kraftigt minskad klämrisk då 
användaren avskärmas från flera rörliga delar. Den förenklade hanteringen som ett förflyttat 
reglage tillåter minskar även potentiellt risken för arbetsskador genom felbelastning. Denna 
förbättrade säkerhet bidrar till bättre arbetsmiljö för användaren. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Båda koncepten uppfyller kravspecifikation och har goda möjligheter att implementeras i 
konstruktionen. En prototyp och eventuell förfining av konceptet rekommenderas för att 
undersöka dessa grundligt så att inga komplikationer uppstår senare i projektet. Slutkoncept 1 
rekommenderas om en lösning som inte påverkar konstruktionen i större grad önskas, medan 
slutkoncept 2 har stora möjligheter till att förenkla handhavande och säkerhet men kan kräva 
en del omkonstruktion för sin applikation. 

En prototyp för att undersöka koncepten i ett skarpt läge kan arbetas vidare på för att utforska 
deras möjligheter samt svagheter. En prototyp skulle även riggas för testning och undersöka 
dess långvariga hållfasthet efter slitage och användning. För att göra en prototyp behövs både 
standarddelar men även specialdelar arbetas fram, och om experimentet ger goda resultat 
måste dessa delar förberedas för produktion samt montering. 

Ett alternativ till prototyp är en digital uppbyggnad av konstruktionen och en grundlig analys 
med exempelvis FEM-analysmetoden. Detta kräver dels väl utmätt data samt hantering av detta 
för att korrekt göra en sådan analys. 
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Bilagor 
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Bilaga 1: Kravspecifikation och avgränsning 
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Bilaga 2: Funktionsmatris 
Uppdrag: 

• Överföra rotationsenergi från motor till remskiva på klippaggregat med en rem av skiftande 
vinkel. 

• Skapa en enkel lösning för demontering samt byte till serviceläge för klippaggregat. 

Huvudfuntion: 

• Frigörande av klippaggregat 

Interagerande delar: 

• Användaren 
• Motor 

Kända delar i systemet: 

• Rem 
• Kraftalstrande remskiva 
• Kraftsamlande remskiva 
• Axel för kraftsamlande remskiva (och klippaggregat) 
• Klippaggregat 
• Remspännare 

Komminikation till användaren 

• Känner/ser remmen spänna mot skivan efter den monterats 
• Ser remmen släppa när användaren demonterar 

Arbetsflöde 

Användarens hand -> Muskelkraft -> Frigörande av klippaggregat -> Muskelkraft -> förflyttning 
(serviceläge/demontering) av klippaggregat 

Interfaces med andra delar + energi-, information- och materialflöde:   

Del # Dels namn Sekundär del Energiflöde Informationsflöde Materialflöde 

 Remspännare Rem Spännaren 
trycker mot 
remmen 

Remmen spänns 
och rätas ut 
mellan remskivor 

Spännaren 
spänner remmen 

 Motor Kraftalstrande 
remskiva 

Motorn 
överför 
rotationsenerg
i till remskivan  

Ingen* Remmen roterar 
relativt mot 
remskivan 

 Kraftalstrand
e remskiva 

Rem Remskivan 
överför 
rotationsenerg
i till rem 

Ingen* Remmen roterar 
relativt mot 
remskivan 
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 Kraftsamland
e remskiva 

Rem Rem överför 
rotationsenerg
i till remskivan 

Ingen* Remmen roterar 
relativt mot 
remskivan 

 Kraftsamland
e remskivans 
axel (och 
klippaggregat
) 

Kraftsamlande 
remskiva 

Remskivan 
överför 
rotationsererg
i till axeln 

Ingen* Remmen roterar 
relativt mot 
remskivan 

 Låsningsfunkt
ion 

Användare Användaren 
frigör 
klippagregatet 

Beror på 
låsningsfunktione
ns design / 
klippaggregatet 
kan flyttas 
(relativt) 
obehindrat 

Klippagregatet 
frigörs 

 Klippaggregat Användare Användaren 
demonterar 
klippaggregate
t 

Klippagregatet tas 
av från fordon 

Klippagregatet 
förflyttas ur ram 

 Klippaggregat Användare Användaren 
flyttar 
klippaggregat 
till serviceläge 

Klippagregatet 
sätts i serviceläge 

Klippagregatet 
ställs vertikalt 

 Klippaggregat Användare Användaren 
monterar 
klippaggregat 

Beror på 
låsningsfunktion. 
Viktigt att 
kommunicera 
korrekt montering 

Klippaggregatet 
läggs i låst läge, 
redo för körning. 

*Ingen information innan motor startas. 

Demontering av klippaggregatet 

Samla 
greppkraft och 
rörelse från 
användare  

Omvandla 
greppkraft och 
rörelse till 
låsningsfunkti
on  

Frigör 
klippaggregate
t  

Information 
till användare 

Förflytta 
klippaggregate
t  

Positionera 
klippaggregat i 
serviceläge 

Montering 

Positionera 
klippaggregatet  

Samla greppkraft 
och rörelse från 
användare  

Omvandla 
greppkraft och 
rörelse till 
låsningsfunktion  

Lås 
klippaggregatet 

Information till 
användare 
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Bilaga 3: Papper inför brainwriting 

Idégenereringssession: Brainwriting  
Metoden är en strukturerad form av brainstorming som fokuserar på att generera flera lösningar 
till ett problem med hjälp av tidigare genererade idéer.  

6-3-5 Metoden 
6: Det är optimalt att vara 6 personer, men 3 till 8 personer fungerar utmärkt. 

3: Alla deltagare får var sitt papper indelat i tre spalter. Högst upp i varje spalt ska de  
    skriva en idé per spalt. På baksidan av detta papper kommer 3 spalter finnas för  
    idégenereringen. 

5: Efter 5 minuter ges pappret vidare till personen till höger. När alla har fått sin  
    meddeltagares papper har de ytterligare 5 minuter på sig att skriva 3 nya idéer, men kan  
    bli inspirerade av föregående idéer på papper. 

När pappret har gått ett varv diskuteras det vilka idéer som medlemmarna känner störst 
förtroende för. 

Problemet: 
Husqvarna söker en ny lösning för att enkelt byta redskap till sin Rider GEN 2 fordon.  

Dagens lösning är att: 1: Manuellt spänna av remspänningen, 2: Kränga av den halvspända 
drivremmen från remskivan, 3: Lyfta en låsarm, 4: Dra av redskapet. 

Idag söks en lösning som underlättar demonteringen samt montering utav redskapet. 

Referens: 
Delar: 

• Övre rem 
• Övre remskiva 
• Axel 
• (Undre remskiva) 
• (Undre rem) 

Låsning mellan punkt A och punkt B skall frigöras. Undre rem och remskiva ska i första 
hand inte ändras.  

 

 
 
  

A 

B 
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Bilaga 4: Resultat från brainstorming och brainwriting (utdrag) 
 
1 Låsningar 

• Rem 
o Mekaniserad remavkrängning 
o Förenklad remförvaring 
o Bättre spännrulle 
o Brytrullar 

• Axel 
o Tandkoppling 
o Klokoppling 
o Stag-profilkoppling 
o Fjädrad axel 
o Omslutande “finger”koppling 

• Remskiva 
o Avtagbar remskiva med skruvförband 
o Delad remskiva 
o Remskiva förflyttas bakåt 
o Remskiva förflyttas i sidled 
o Övre remskivans infästning flyttas från klippdäck till redskapsram  

 
2 Interface till låsning (hur vi överför muskelkraft till upplåsning) 

• Momentsystem (fast axel - hävarm) 
o Vertikal spak 
o Horisontell spak 

• Rotationssystem (rotation av axel) 
o Skruv 
o Vev (högt gradtal) 
o Vevspak (lågt gradtal) 
o Gängor 

• Rak kraftpåläggning (drag/tryck)  
o Knopphandtag 
o Vajer (& handtag)* 
o Spärr(pinne) 
o Switchspak (linjär rörelse) 

 
3 Redskapsförflyttningslösningar 

• Automatiserade 
o Fjädring 
o Momentöverförande 
o Gravitation 
o Integrerad upplåsning, manuell utdragning (halvautomatisk) 

• Manuella,separat spärr för låsning av redskap 
o Manuell utdragning 
o Utbackning av fordon 
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Bilaga 5: Morfologi 

V1: Text 
Förslag: 1 2 3 4 5 

Låsning Rem1 Rem2 Rem3 Axel1 Axel2 

Interface MomV MomH RotS RotV RotG 

Förflyttning AutoFj AutoInt AutoGrav SautoRam SautoVajer 

  

Förslag: 6 7 8 9 10 

Låsning Skiva1 Skiva2 Skiva3   

Interface KrK KrV KrS KrSw Manuell xy 

Förflyttning ManAnv ManFordon    
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V2: Bild/symbol 
Förslag nr: 1 2 3 4 5 

A  

Låsning 
 

 

 
 

Förbättrad 
spännrulle   

B 

Interface 

Side view: 

 

Top view: 

 

 
  

C 

Förflyttning 

 

Moment 
överförs från 
interface 

Förflyttning 
med hjälp av 
gravitation 

Automatisk 
avkoppling, 
manuell 
utdragning  

 

 

Förslag nr: 6 7 8 9 10 

A 

Låsning 

   

  

B 

Interface 

    

 

Manuell  

C 

Förflyttning 

Manuell 
utdragning, 
separat spärr 

Utbackning av fordon, 
separat spärr 
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*=kräver ett extra moment: sänkt remspänning 

Hel/halvautomatiska lösningar 

1. Rem1+MomV+AutoInt 
2. Rem1+MomV+AutoFj 
3. Rem1+MomV+AutoGrav 
4. Rem1+MomV+AutoDr.ram 
5. Rem1+MomV+ManAnv 

(MomH kanske kan ersätta MomV i ovanstående 5 lösningar) 

6. Axel1+MomV+AutoInt 
7. Axel1+MomV+AutoGrav 
8. Axel1+MomV+SautoRam 
9. Axel1+MomV+SmanAnv 
10. Axel1+RotV+AutoInt??? 
11. Axel1+RotV+AutoGrav 
12. Axel1+RotV+Sautoram 
13. Axel1+RotV+Sautovajer 
14. Axel1+RotVs+AutoInt 
15. Axel1+Krk+AutoInt 
16. Axel1+Krk+AutoGrav 
17. Axel1+Krk+AutoInt 
18. Axel1+KrV+AutoInt 
19. Axel1+KrS+AutoInt 
20. Axel1+MomV+SautoRam 
21. Skiva1+Manuell skruvdragning+AutoGrav* 
22. Skiva1+Manuell skruvdragning+SautoRam* 
23. Skiva1+RotV+AutoGrav* 
24. Skiva1+RotV+SautoRam* 
25. Skiva2+KrSw+AutoGrav 
26. Skiva2+KrSw+AutoInt 
27. Skiva3+Manuell skivlyftning+AutoGrav 
28. Skiva3+KrV+AutoGrav 
29. Skiva3+KrSw+AutoGrav 
30. Skiva3+KrK+AutoGrav 

(när skivan går över till övre pinnen trycks en fjädrad spärr in som lösgör klippdäcket) 

Manuella lösningar 
1. Rem2+Manuell remavtagning+ManAnv 
2. Rem3+Manuell remavtagning+ManAnv 
3. Axel1+RotVs+ManAnv 
4. Skiva3+Manuell skivlyftning+ManAnv 
5. Skiva3+KrV+ManAnv 
6. Skiva3+KrSw+ManAnv 
7. Skiva3+KrK+ManAnv 
8. Axel2+Rots+ManAnv 
9. Axel2+RotVs+ManAnv 
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Bilaga 6: Konceptevaluering 1.0 
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Bilaga 7: Konceptevaluering 1.1 
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Bilaga 8: Konceptevaluering 1.3 
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Bilaga 9: Konceptevaluering 2.0 
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Bilaga 10: Utdrag av anteckingar från fokusgrupp 
 
Diskussion: 
 
Allmänt 

• Pedaler istället för spakar är en konceptuell möjlighet. 
• Platsbrist uppåt på fordon försvårar en vertikal spak i denna konstruktion 
• Platsbrist bakåt på fordon försvårar rörelse bakåt i denna konstruktion. 
• Spakar kan omplaceras i fordonet - inget examensarbetet måste behandla. Behandla kraft in 

och kraft ut om det behövs för sista evaluering. 
• Spak (om det räknas på) får max vara 20 kg 
• Klippdäcket väger ca 70 kg. 
• Idag krävs ca 150-200 newton för att dra ut redskap. 
• Remleverantörens spec överskrids alltid, iställets mäts remtemperatur i rigg - över 120 grader 

på 10 minuter är max.  
• Mindre brytradier och fler brytvinklar genererar mer värme. Slirning skapar värme. Optimalt 

att hitta lösning som håller nere detta.  
• Livslängd i rigg: 4h. 

 
Koncept 1: 

• 1 eller 2 rullar för att spänna på/av rem. 
• Dubbla spännrullar för 2 olika lägen; en för montering av rem och en för montering av redskap. 
• Enkel konstruktion som borde fungera. 
• Plats? Hur ser det ut med plats för att placera spännrullar i konstruktionen? Hur mycket plats 

skulle behövas? 
• Förslag: cyckelväxel. 
• Inte för skarpt med brytningarna.  

 
Koncept 2: 

• Svårt att trycka bak tillräckligt. 
• Risk för bröte i spåret. 
• Mekanik bakåt förhindrar en längre rörelse bakåt. 
• Risk för hävarm. Led istället för spår? 
• Spännrullen påverkar denna rörelse bakåt. 
• Motkraft för att förenkla rörelse? 

 
Koncept 3: 

• Pinnar som kränger av rem fixerade vid redskapsramen, smart lösning.  
• Stor kontroll på remmen. 
• Går att bygga in i dagens koncept. 
• 3 eller 4 rullar istället för 2; rullar på utsidan av rem som ökar kontaktvinkeln. 

Hjälper via att ge remmen mer slak när “pinnarna” ska tryckas fram etc. Då behövs en längre 
rem 

• Tar inte upp så mycket plats. 
• Detta koncept behöver inte ta hänsyn till tilt då pinnarna sitter i redskapsramen. 
• Kräver inte så mycket kraft den första biten.  
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Koncept 4:  
• Många kommentarer på olika utformningar. Tydligt att idén arbetats med mycket innan.  
• Få ihop axlarna på en linje, annars blir det problematik med att ta upp den tilting som kan 

uppstå om axlarna har egna rotationspunkter. 
• Risk att det kärvar om det är vinkelskillnad. 
• Rät linje kan uppnås via uppstyrning av båda pinnar från struktur fast i klippdäcket. 
• Vad händer om man ökar diametern? 
• Krafter för att få ihop dom. 
• Styrning för att matcha kuggarna. 
• Vad händer när kuggarna inte går ihop? Vad gör man då? Fjädring? 
• Behöver en styrning utifrån för att passa ihop kuggen. 
• Princip svår. Men annars en robust mekanisk lösning. 
• Dyr.  

 
Koncept 5: 

• “Byrålådseffekten” om lagerytan är mindre än diametern. 
• Skivan kan vilja kasta. 
• Gräs, grus, fett; kan bli skräp i spåren. 
• Behöver en skyddad miljö. Hur? 
• Hitta tillbaka i spåret kan vara svårt. Hur löses detta? 
• Idé att blanda koncept 5 med 4. 

 
Slutsatser 
 
Poängsättning mot förtroende för koncept, skala 1 – 10. 

 1 2 3 4 5 Tot. 

Labb 8p. 2p. 9p. 6p. 5p. 30 

Beräkning 8p. 3p. 10p. 5p. 6p. 32 

RnD 5p. 3p. 8p. 7p. 4p. 27 

Semcon 5p. 3p. 8p. 7p. 4p. 27 

TOT 26p 11p 35p 25p 19p (116) 

 
Koncept 1: 

• Labb: Traditionell lösning. Borde funka. Lite “tråkig”. 
• Semcon: Underlättar för föraren, men kan ge för mycket handpåläggning. 

 
Koncept 2: 

• Labb: Tror att spåret kommer förstöras med tiden. 
• Semcon: Risk för skräp, korrosion, kärvhet. Dagens lösning men mer komplicerad. Underlättar 

enbart klämrisk. 
 

Koncept 3: 
• Labb: Innovativt! Borde fungera.    
• Semcon: Tar bort handpåläggning. Går att bygga in; bort från smuts. 

 
Koncept 4: 

• Labb: Rätt för nötning.  
• Semcon: Svårt att lösa mekaniskt men går. 

 
Koncept 5: 

• Labb: Rädd för nötning. 
• Semcon: Behöver lösa remöverföringen med en spak. 
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