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Sammanfattning  
 
Tyngdpunkten i arbetet ligger på konceptutveckling av en produktidé som docent Bengt 
Magnuson fick under våren 2005 i samband med stormen Gudrun. Med en strömförsörjande 
basenhet kan man dels klara sig genom ett strömavbrott och dels kan produkten få andra 
användningsområden genom att moduler med olika egenskaper, som t.ex. gräsklippare eller 
snöslunga, kan fästas på basenheten. 
 
Enligt produktidén skall basenheten vid allmänt strömavbrott kunna producera tillräcklig 
effekt för kyl, frys, TV och några glödlampor. I dagligt bruk skall basenheten kunna användas 
som t.ex. en gräsklippare genom att en modul med denna funktion är påmonterad. Med fler 
användningsområden skall idén förhoppningsvis locka dem, som inte har ett reservaggregat, 
att köpa denna produkt. 
 
Arbetet avgränsades såtillvida att generatoraggregatets konstruktion inte tas upp, då sådana 
system finns. Befintliga el-generatorer får stå som mall för basenhetens egenskaper angående 
mått, vikt och effekt. Någon kundundersökning ingår inte heller, eftersom föreliggande arbete 
får ses som framtagning av ett underlag för en sådan. 
 
Under utvecklingen togs det fram fem konceptidéer som jämfördes med varandra för att man 
slutligen skulle komma fram till en lösning. Denna lösning jämfördes med alternativa lös-
ningar, vilka togs fram under den kritiska granskningen av produktidén.  
 
Det resultat som framkom var att produkten inte skulle få gensvar hos kunder med tanke på att 
den antagna vikten skulle anses alltför hög. Även om vikten kunde reduceras genom att 
generatorenheten görs lättare, var två alternativa lösningar bättre. Den ena innebär att en el-
generator placeras på en modifierad gräsklippare med en extra utgående axel. Den andra inne-
bär att sortimentet i ett befintligt system utökas med en generator, där samma motor kan 
flyttas mellan olika produkter.  
  
Slutsatsen är att man inte skall fortsätta att utveckla produktidén utan inrikta sig på en av de 
alternativa lösningarna och genomföra en kundundersökning av denna. Behovet av en extra 
elförsörjningsmöjlighet finns trott allt hos många människor utanför storstäderna. 
 
 
 



  
 



  
 

Summary  
 
The present study concerns a concept development of a product idea that Bengt Magnuson, 
associate professor, had when a heavy storm caused a widespread power failure of long 
duration. With a basic power-producing unit one should be able to get through a power loss. 
The product could also be useful for other tasks if different modules are connected, e g grass 
mower or snow-blower. 
 
According to the product idea the basic unit will be able to produce electric power enough for 
a fridge, freezer, TV, and a few electric lamps. Normally the basic unit can be used e g as a 
mower, when such a module is attached. An increased number of tasks would make the 
contraption useful and tempting for those who do not own an electrical power set in reserve. 
The study was limited, not involving the construction and characteristics of the power set, as 
such systems already exist. Power sets will be discussed according to size, weight, and effect 
to estimate there suitability in the base unit. Also was a consumers investigation not Per-
formed, as the study is supposed to produce a basis for such an enquiry.  
 
During the concept development, five ideas were compared in order to reach the best solution. 
This solution was compared to the alternative solutions which were brought forward at the 
critical scrutinisation of the product idea.  
 
The result that was reached implied that the product would deflect buyers due to the 
considerable weight. Even if the weight would be reduced by making the generator unit 
lighter, two alternative solutions were considered better. One of them would use an alternator 
and put it on a modified mower with an extra shaft-coupling. The other one would be to add 
an alternator generator to a system already on the market, where the same motor could be 
moved between different products. 
 
In conclusion: One should not continue further development of the original product idea but 
instead use one of the alternative solutions and perform a consumer’s investigation on that 
one. It is important as a need for an electricity supply in reserve seems to exist for many 
people outside the central urban areas. 
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1 Inledning, bakgrund och syfte 
Detta examensarbete på tio poäng för högskoleingenjör 120p vid Linköpings Tekniska 
Högskola utgår från en produktidé av docent Bengt Magnuson. Produktidén kom till under 
stormen Gudrun våren 2005, då mängder av hushåll blev strömlösa under flera veckor. 
Framkomligheten och orienteringsförmågan blev dessutom kraftigt nedsatta av den 
omfattande trädfällningen. Behovet av ström som energikälla blev efter stormen kännbart i 
avsaknad av kommunikation med telefon och tv. Framför allt var avsaknaden av el till kyl och 
frys påtaglig. Detta yttrade sig i att förnödenheter som el-generatorer blev slutsålda. Nu vill 
man förebygga en liknande situation genom att ersätta luftledningar med nedgrävda elkablar, 
vilket är ett långtidsprojekt. När uppstår nästa tillfälle med en massiv strömlöshet - och hur 
uppstår det? Ett datorfel, eller ett ej bekräftat virus, resulterade i att man var nära att tvingas 
stänga flera kärnkraftverk i USA, eftersom de inte hade någonstans att leverera strömmen. 
Behovet av en extra energikälla för att försörja nödvändig utrustning kanske är större än vi 
tror. Detta aktualiserades av stormen Gudrun och därmed kan produktidén ligga i tiden. 
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1. 1 Presentation av produktidén 
Produkten, idé av docent Bengt Magnuson, består av en mobil och motordriven generator med 
elektrisk anslutning till olika moduler. Produkten illustrerad i bild 1 beskrivs som en basenhet 
som kan sammankopplas med en modul där basenheten genererar ström och modulen har 
avsedd applikation. Sammankopplingen sker mekaniskt, medan effektöverföringen är 
elektrisk.  

1.1.1 Basenhet: 
En el-generator kraftfull nog för att driva viktiga grundfunktioner som belysning, frysbox, 
TV-apparat, men ändå lätt nog för att kunna framföras för hand. Spänningen i fråga är således 
230V, 50 Hz, med möjlighet att också ansluta tillbehör för 12 V DC. 

1.1.2 Moduler: 
Det finns två sorters moduler, de fasta och de mobila. 
 
Mobila: De mobila modulerna har samma egenskaper som gräsklippare, sopmaskin, 

snöslunga och jordfräs, mm. 
Fasta: Till de fasta modulerna behövs ingen mekanisk sammankoppling eftersom 

grundenheten här agerar enbart som strömkälla. De fasta modulerna är de appli-
kationer som inte kan eller behöver vara mobila t ex hushållsmaskiner, dränkbar 
pump, kompressor (för tryckluftsmaskiner och dykning), vedkap/vedklyv, 
batteriladdare för bil, båt och husvagn, mindre mjölkmaskin och mindre verk-
stadsmaskiner som borr, vinkelslip, etc. 
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Bild 1 Presentation av produktidén. ref.: Bengt Magnuson. 

A. Basenhet 
B. Modul 

 
1. Värmeisolerat handtag med   

reglage 
2. Strålkastare 
3. Led för vikning av handtaget 
4. Bärhandtag på alla sidor 
5. Vattensäkert el-uttag med flera 

kontakter 
6. El-ingång för modul 

Elektrisk överföring av kraft kan 
förenkla konstruktionen genom att 
man inte behöver någon mekanisk 
transmission anpassad till de olika 
modulerna. 
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1.2 Problem och frågor 
Det finns några problem med produktidén som man måste beakta. Det primära problemet är 
om det finns något kundunderlag på produktidén. Kommer det att finnas kunder som tror på 
ett system som först skapar el med hjälp av förbränningsmotor och generator och sedan 
återskapar mekaniskt arbete genom att driva en elmotor? Den energiförlust som uppstår 
genom en extra energiomvandling är olämplig i ett kontinuerligt arbetande system, men kan 
försvaras i vissa fall. Det finns förvisso sådana system i användning, t.ex. isbrytare, el-
diesellok, skogsmaskiner eller hybridbilen Prius. Det finns en 6-hjulig skogsmaskin som har 
en centralt placerad diselmotor, med hjälp av denna motor och en generator skapar man en 
elektriskström. Strömmen driver sedan sex stycken elmotorer som vart och ett är kopplade till 
ett hjul. Man har funnit att bränsleförbrukningen har halverats jämfört med mekanisk trans-
mission. 
 
 En kundundersökning måste göras någon gång innan tillverkning av produkten påbörjas. En 
annan fråga som då uppstår är vilket vårt kundområde är och var detta befinner sig? Hur 
mycket effekt krävs det av systemet för att driva de önskade modulerna? Vilken teknisk 
lösning ska man använda för att alstra ström och driva modulerna? Vilka val av motorer och 
bränslen ska vi använda, med tanke på att gräsklippare i allmänhet är riktiga miljöbovar, och 
hur är det med elgeneratorer? Hur mycket får systemet väga för att det fortfarande skall vara 
hanterbart? Hur skall man på ett tekniskt och lämpligt sätt sammankoppla basenheten med 
modulen eller vise versa? Finns det alternativa lösningar som är bättre och därmed mer 
lämpade att inrikta sig på? Hur stor blir kostnaden att framställa och tillverka produkten och 
vad blir kostnaden för kunden? 
 
Här finns tänkbara och intressanta varianter. Antingen tar man fram en eller flera koncept-
lösningar och börjar tillverka och sälja produkterna eller, alternativt, säljer man de intressanta 
koncepten till etablerade tillverkare. En aktuell fråga är om vi behöver söka patent eller 
mönsterskydda produkten? 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att komma fram till ett gångbart koncept utifrån produktidén. 
Examensarbetet inriktar sig därmed på att, genom att ta fram olika konceptlösningar, finna en 
lämplig lösning till problemen. Denna lösning skall vara underlag för en senare kund-
undersökning och eventuell tillverkning av en prototyp. Lösningen kan också användas som 
underlag i patent- eller mönsterskyddsansökning. Vidare kan lösningen också användas som 
underlag om man väljer att sälja produktidén.  
 
Syftet med produkten är att motivera till inköp av en extra energikälla. En privatperson kan 
uppfatta priset som alltför högt, eftersom enbart elverket normalt kan komma till användning 
under korta perioder med långa mellanrum i samband med avbrott av nätström. Motivationen 
till inköp torde öka om den också kan användas för flera andra ändamål som en gräsklippare 
t.ex. 
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1.4 Avgränsningar 
På grund av tidsramen kommer examensarbetet avgränsas till framtagning av ett mekaniskt 
gränssnitt mellan huvuddelen och den tilltänkta modulen, samt en layout för huvuddelen och 
minst en av de mobila modulerna, så att man kan visualisera systemet. 
 
System som genererar ström är redan framtagna och en förutsättning är att man kan använda 
sig av ett sådant. Funktionen för detta el-system eller elgenerator antas fungera enligt krav-
specifikation eller en konstruktionskriterielista (KKL) och behöver därmed inte konstrueras i 
examensarbetet. Förutsättningen är att det finns ett sådant system med passande el-generator. 
Det valda systemet får utgöra mall för bestämmande storheter till designen såsom effektbehov, 
vikt, mått, pris mm såväl för basenhet som för modul. 
 
Någon kundundersökning kommer inte att göras med motivet att man först måste ha ett 
underlag att genomföra en sådan. Det är i nuvarande läge osäkert vart man skall vända sig, 
eftersom produktidén i huvudsak inte vänder sig till en kundkrets som har en god elsäkerhet 
eller el-leverans, utan till dem som befinner sig tex längst ut på elnätet, där detta är bristfälligt 
eller undermåligt utbyggt. En förutsättning är att kunden har en gård, en trädgård med 
gräsmatta, eller ett sommarviste som behöver borstas, skottas eller snöröjas, eller har ett 
intresse av strömförsörjning utanför elnätets räckvidd (vedklyv, pump etc.).Denna kundkrets 
finns inte i storstäder och inte i tätorter. Den största målgruppen finns troligen i Asiens och 
Europas utkanter, Amerikas och Australiens glesbygd eller på särskilda orter med husvagns-
bebyggelse. Därför görs ingen sedvanlig kundundersökning i början av konceptgenereringen. 
 
En patentsökning kommer att ske vid behov. 
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2 Metod och tillvägagångssätt 
Den arbetsmetod som har används i exjobbet frångår systematisk konceptutveckling med tre 
konceptfaser, framtagning av en konstruktionskriterielista KKL - funktionsanalys - etablera 
koncept, enligt teorier från Vladimir Hubka och Mogens Andreasen [1] 

2.1 Metod 
En produkt utvecklas oftast i två steg, en analysdel och en syntesdel. Analysdelen består i att 
samla fakta och analysera de egenskaper som produkten skall ha. I syntesdelen skapas pro-
dukten med hjälp av den tänkta strukturen. Metoden som har används i exjobbet är en kom-
bination av den första konceptfasen i systematisk konceptutveckling och en metod av E.Tjalve 
[2]. Den metod som valdes att arbeta med i konceptgenerering är Tjalve-1 där en gräsklippare 
får representera modulen. Tjalve-1 går ut på att med strukturens huvudelement utföra en struk-
turvariation för att få fram ett antal olika konceptförslag. Ur dessa förslag har sedan ett fåtal 
koncept tagits fram.  
 

2.2 Tillvägagångssätt 
Det första steget var att skapa en kravspecifikation eller en konstruktionskriterielista som man 
ska använda som riktpunktshjälpmedel till den fortsatta genereringen av koncepten. Detta 
gjordes med hjälp av de fem frågorna och jämfördes med en checklista [1] Checklistan med 
frågorna kan se på bilaga 5. Svaren på de fem frågorna och från checklistan sammanfattades 
och bearbetades till ”need statements” eller behovskriterier; dessa kriterier angavs med 
mätetal, så kallade metrics. Därefter kunde en kravspecifikation sammanställas.  
 
Vid detta tillfälle gjordes en kritisk granskning av produkten med utgångspunkt från kravspec. 
Man tittade på befintliga produkter, både på generatorer och på andra elektriska apparater, 
detta för att fastställa vilka dimensioner som man har för basenheten och för de tilltänkta 
modulerna. Andra problem och frågeställningar behandlades för att man skulle se om det var 
lönt att gå vidare med produktidén. 
 
Med hjälp av Tjalves metod 1 med strukturvariation av kända parametrar (relativ placering, 
antal och dimension) kunde ett antal intressanta konceptidéer tas fram. En sammanställning av 
liknande lösningar från dessa grundläggande konceptidéer gjordes för att få fram ett hanterbart 
antal konceptförslag. De här konceptförslagen jämfördes med hjälp av datummetoden med 
viktade kriterier från kravspecen för att se vilka förslag som man skall gå vidare med [3]. 
Detta resulterade i fem tänkbara konceptförslag som vidareutvecklades. En individuell 
bedömning av dessa vidareutvecklingar gjordes för att välja ut en konceptlösning till 
produktidén. Den lösning som valdes ritades i ett cad-program för att få fram bland annat 
vyritningar för att ha att ha som underlag för fortsatt arbete med produktidén.  
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3 Kritisk problemgranskning och framtagning av en 
kravspecifikation 
Någon kundundersökning valdes att inte göras på grund av att kundkretsen var svårtolkad och 
att ett mål med examensarbetet var att skapa ett underlag för en kommande kundunderökning. 
Något behov kom inte heller från en ny teknik som öppnade en ny nisch på marknaden. 
Behovet skall mera ses som förmodat och att det möjligen kan finnas ett sådant. Kravspecen 
grundar sig på en behovsundersökning med produktidén som bakgrund för konceptet. Krav-
specen är därmed nästan enbart baserad på de fem frågorna och checklistan. 
 

3.1 Fem frågor  
De fem frågorna och checklistan är hämtade från systematisk konceptutveckling och är 
baserad på teorier bland annat från Vladimir Hubka och Mogens Myrup Andreasen [1]. Här 
följer en presentation av de fem frågorna och deras svar. 
 
Fem frågor:   Vad är problemet? 
  Vem har problemet? 
  Vad är målet? 
  Vilka bieffekter skall undvikas? 
  Vilka begränsningar finns? 
Vad är problemet? 
1 Vid strömavbrott slutar elektriska installationer (belysning, kyl och frys) att fungera. 
2 Många saknar en extra energikälla. 
3 Många drar sig för att skaffa ett el-aggregat då det sällan blir använt.   
  
Vem har problemet? 
1 De strömlösa, de som finns längst ut på elnätet. 
2 De som inte har ett fullvärdigt elnät och har dålig el-garanti. 
3 De som har gräsmatta eller fastighet där produkten kan användas. 
 
Vad är målet? 
Att konstruera en flyttbar och flexibel strömförsörjning som inte enbart är ett reservaggregat, 
utan också kan användas till andra nyttigheter. Exempel: snöslunga, gräsklippare, batteri-
laddare, strömkälla för allehanda el-verktyg (borr, såg, vedklyv, länspump, mjölkmaskin mm). 
Ett brett användningsområde stärker motivationen för inköp. 
 
Vilka bieffekter skall undvikas? 
1 Systemet blir otympligt att använda. 
2 Systemet blir instabilt i drift. 
3 Användaren kan skadas av ström, drivmedel eller funktion. 
4 Drivmotorn rusar vid bortfall av yttre belastning. 
5 Generatorn eller elmotorn kan överhettas vid kortslutning (Strömrusning vid fastkörning). 
6 Systemet vill vrida sig vid användning, pga. ett stort moment. 
7 Användaren kan skadas av vibrationer i händerna. 
8 Kondens bildas om systemet används vid skiftande temperatur.  
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Vilka begränsningar finns? 
1 kundkretsen:   

Vilka kan tänka sig att köpa systemet? 
Vilka tror på och behöver ett system där man skapar el med hjälp av en förbrän-
ningsmotor och sedan med hjälp av el åter igen skapar en roterande kraft. (Som 
nämnts finns sådana system i t.ex. isbrytare, el-diesellok, hybridbilen Prius). 

 
2 Var finns problemet:  

I vilken region och hur når vi dit ut? 
 

3 Priset: Vid vilket pris blir kunden köpvillig? 
 Vad kostar systemet att tillverka? 
 Måste vi tillverka allt eller kan vi beställa modulerna? 
 Var skall tillverkningen ske? 
 Vad kostar ett liknande system? 
 Hur stor blir driftskostnaden? 
 
4 Vikten: Hur mycket kommer systemet att väga? 

Hur mycket orkar underlaget och användaren dra eller bära? 
 
5 Konkurrenter/befintliga system: 

Kan vi konkurrera med pris, vikt och kundkrets mot etablerade produkter? 
Finns det liknande system? 
Skall vi lansera en färdig produkt eller sälja idén? 

   
6 Regelverk: Vad krävs för att få produkten typgodkänd?  
 Andra regelverk eller säkerhetsnormer? 
 Patenthinder eller produktintrång? 
 
7 Användaren:  

Är systemet användarvänligt? 
Är systemet lätt att använda, underhålla?  
Är det lätt att sätta ihop huvuddelen med modul? 

 

3.2 Checklista 
Checklistan är som tidigare nämnt baserad på teorier bland annat från Vladimir Hubka och 
Mogens Myrup Andreasen [1]. Notera att punkterna 4, 5 och 6 inte är besvarade, för de ligger 
utanför examensarbetet. 
  
Checklista 
 
1 Funktion 
 Generera tillräcklig effekt för att driva primära hushållsfunktioner. 

Skapa flera användningsområden åt användaren med behov av en el-generator. 
Basenheten skall kunna driva ett antal olika moduler tex. gräsklippare, snöslunga 
eller en sopmaskin.  
Modulen behöver ej justeras sedan den har fästs vid basenheten. 
Att få generatorn till mobil användning. 
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Skall stå stabilt vid stationär användning. 
 Det skall vara ett enkelt gränssnitt mellan huvuddel och modul. 
 Basenheten kan förses med flera eluttag. 
 Basenheten kan ha olika spänningsval, 12, 24 och 230 v med 50Hz. 
 Basenheten kan förses med en förlängninskabel vid stationär användning. 
 
2 Funktionsbestämmande egenskaper 

Driva kyl och frys, en tv och en eller flera glödlampor.  
Effekt på 1,5 - 3 kW. 

 Låg vikt. 
Ej skrymmande volym. 

 
3 Bruktidsegenskaper 

Produkten skall kunna användas året runt. 
Klarar av alla slags miljöer och årstider.  
Behöver dock ej vara dränkbar. 

 Kan användas under en längre tid. 
 Har 10-15 års livslängd. 
 Är rimligt underhållsfri, 
 Har utbytbara delar, även modulerna. 
 Modulens reglage och fästanordningar är åtkomliga. 

Enkelt att fylla på bränsle. 
 Priset är lågt och driftskostnaderna likaså. 
  
4 Tillverkningsegenskaper 
5 Distributionsegenskaper 
6 Leverans och planeringsegenskaper 
 
7 Säkerhet/ergonomiska egenskaper 

Användaren skall ha en bra arbetsställning vid användandet och byte av modul. 
Med få handgrepp är modulen smidig att applicera till basenheten. 
Har låg bullernivå. 
Är användarsäker. 
Är isolerad och stötsäker mm 

 Är brandsäker. 
 Är klämsäker. 
 Är försedd med jordfelsbrytare och automatsäkring. 
 Har CE-märkning. 
8 Estetiska egenskaper 
 Produkten har tilltalande design och konstruktion. 
 Att kunden inte finner produkten dyr eller kostsam. 
 Att kunden finner produkten lika bra eller bättre än alternativen. 
  
9 Lagegenskaper 
 Produkten följer givna standarder, lagar och säkerhetsförordningar. 
 Produkten hindras inte av patent eller gör produktintrång. 
  
10 Ekonomiska egenskaper 
  Har låg tillverkningskostnad. 
 Är relativ billig i drift. 
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 Har lågt försäljningspris. 
 Är billig att skrota och lätt att demontera.  
  
11 Skrotnings- och återvinningsegenskaper 

Olika funktioner och moduler går att använda fristående och behöver då inte 
skrotas eller återvinnas. 
Konstruktionen medger en lätt demonteringsförfarande. 
Materialen är få medger att återvinningen underlättas. 

 
12 Ekologiska egenskaper  

Materialen kan återvinnas eller brännas.  
 Är relativt miljösäker. 
 

3.3 Sammanställning av svaren från de fem frågorna och 
checklistan 
Svaren summerades till en lista. Denna lista bearbetades för att få fram en kompakt samman-
ställning av behov vilken presenteras nedan.  
 
Komplement till elnät:  230 v 50 Hz 
   12 och 24 volt 
 
Flera användningsområden: Fungerar med befintliga produkter. 
   Modulerna är självständiga.  
 
Användarvänlig:  Låg vikt. 
   Enkel konstruktion. 
   Inga verktyg behövs vid byte av modul. 

Enkel hopkoppling mellan huvuddel och modul. 
Enkel att förvara. 
 

Användarsäker:  Stötsäker. 
   Brandsäker. 
   Klämsäker. 
 
Driftsäker:   Ingen strömrusning.  

Överhettas inte. 
Kan producera 1,5 - 3 kW  
Klarar av varierande miljö. 
 

Förtroendeingivande funktion 
och utseende:  Självständig extrautrustning och moduler. 
   Driftstid upp till 4 dagar. 
   10 - 15 års livstid.  
   Tilltalande design och funktion. 
   Har standardkomponenter.  
 
 
 
Är konkurrenskraftig mot  
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liknande produkter:  Lågt pris. 
   Låga driftskostnader. 
 
Är skrotnings- och återvinningsbar:  Miljövänliga material. 
   Enkel konstruktion. 
   Moduler och funktioner går att återanvända. 
 

3.4 En kravspec tas fram  
Alla behov förses med ett mätetal där det är möjligt. De konkreta mätetalen får utgöra kon-
ceptets prestanda och presenteras först se tabell 1. Behoven klassas också in i krav och ön-
skemål. Detta är för att kravspecen används som riktlinje och vid en eventuell granskning 
mellan olika koncept. En viktning av mätetal väntar man med tills det är dags för en sådan 
jämförelse. Kravspecen som följer är därför inte viktad. 
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 3.4.1Framtagen kravspecifikation 
Metric nr Needs Metric Värde Enhet  
1 1 Prestanda: 

Spänningsuttag 
 
Effekt 
Vikt basenhet 
Driftstid 
Driftkostnad 
Volym 
Livslängd 
Pris 

 
230 50Hz 
12 och 24 
1500-3000 
20-30 
96 
 
72 
10-15 
9000-16000 

 
Volt 
 
Watt 
Kg 
Timmar 
Kr 
Dm 3  
År 
Kr 

 
Krav 
Önskemål
Krav 
Krav 
Önskemål
 
Önskemål
Krav 
Krav 

2  2 Användarvänlig: 
Enkel konstruktion 
Verktygsfri användning 
Enkelt gränssnitt 

 
Subjektivt 
Objektivt 
Subjektivt 

 
Subjektivt 
Objektivt 
Subjektivt 

Krav 
 
 
 

3 3 Användarsäker 
Kläm- 
Brand - 
Stöt fri 

 
Subjektivt 

 
Subjektivt 

 
Krav 

4 4 Driftsäker: 
Typgodkänd 
Får ej strömrusning 
Motorn överhettas ej 
Klarar miljöbyte 
Har standardkomponenter 

 
Norm 
Subjektivt 
 
 
Norm 

 
Kravmärkning 
Subjektivt 
 
 
Standard 

 
Krav 
Krav 
Krav 
Krav 
Önskemål

5 5 Förtroendegivande: 
Utseende och funktion 
Självständig extrautrustning
och moduler 

 
Subjektivt 

 
Subjektivt 

 
Krav 
 
Önskemål

6 6 Är konkurrenskraftig: 
Mot andra konkurrenter 
Mot andra produkter. 
Med låg driftkostnad. 

 
Subjektivt 

 
Subjektivt 

 
Krav 
Krav 
Önskemål

7 7 Flera användnings 
områden: 
Kompabilitet med 
befintliga produkter. 
Modulerna är själv 
ständiga. 

 
 
 
Norm 

 
 
 
Standard 

 
 
 
Krav 
 
Önskemål

8 8 Skrotnings och 
återvinningsegenskaper: 
Innehåller få miljöfarliga 
ämnen eller material. 
Enkel att demontera. 
Moduler och funktioner går 
att användas separat. 

 
 
 
Norm 
Subjektivt 
 
Norm 

 
 
 
Standard 
Subjektivt 
 
Standard 

 
Krav 
 
 
 
 
Önskemål

Tabell 1 Framtagen kravspecifikation 
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 3.4.2 Kravspecifikation för examensarbetet 
Den tidigare kravspecen är för ett helt projekt och används vid behov för tillverkning av 
produkten. Examensarbetet berör endast ett antal av posterna varvid ett aktuellt kravspec 
presenteras i tabell 2. 
 
Metric nr Needs Metric Värde Enhet  
1 1 Prestanda: 

Spänningsuttag 
 
Effekt 
Vikt basenhet 
Volym 
Pris 

 
230 50Hz 
12, 24 
1500-3000 
20-30 
72 
9000-16000 

 
Volt 
 
Watt 
Kg 
Dm 3  
Kr 

 
Krav 
Önskemål
Krav 
Krav 
Önskemål
Önskemål

2  2 Användarvänlig: 
Enkel konstruktion 
Verktygsfri användning 
Enkelt gränssnitt 

 
Subjektivt 
Objektivt 
Subjektivt 

 
Subjektivt 
Objektivt 
Subjektivt 

 
Krav 
 
 

3 3 Användare säker: 
Klämfri 

 
Subjektivt 

 
Subjektivt 

 
Krav 

4 4 Driftsäker: 
Klarar miljöbyte 
Har standardkomponenter 

 
Subjektivt 
Norm 

 
Subjektivt 
 

 
Krav 
Krav 

5 5 Förtroendegivande: 
Utseende och funktion 
Självständig extrautrustning
och moduler 

 
Subjektivt 

 
Subjektivt 

 
Krav 
 
Önskemål

6 6 Skrotnings och 
återvinningsegenskaper: 
Innehåller få miljöfarliga 
ämnen eller material. 

 
 
 
Norm 

 
 
 
Standard 

 
 
 
Krav 

Tabell 2 Framtagen kravspec som berör exjobbet  
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4 Kritisk granskning av produktidén  
Finns det andra sätt att lösa konceptet som är likt produktidén? En alternativ lösning är att 
man använder en förlängningssladd mellan ett elverk och en el-gräsklippare. Man kan ta 
strömmen från ett batteri vars fordon går på tomgång. Man kanske ska titta på problemet från 
en annan synvinkel. Är produktidén hållbar mot andra alternativ som man kan tänka sig som 
en lösning och vilka finns idag. 
 
1. Det finns alternativa energikällor som t ex små vindkraftverk eller solceller som man kan ha  
    som en extra energikälla till hushållet.  
2. Man kan använda sig av andra tillgängliga apparater och sammankoppla dem vid  
    behov till en generator.  
3. Man kan förbereda befintliga produkter för att kunna sammankopplas med en     
    generator.  
4. Komplettera befintliga system med en generator.  
  
Den kritiska granskningen av produktidén är gjord efter den riktlinje som kravspecen angav. 
Man har förutsatt att det finns en lämplig elgenerator att använda sig av eller för att ha som 
måttstock och man måste undersöka om så är fallet. Produkten är tänkt som en lättare hand-
driven apparat och då är vikten mest i fokus. Vidare gäller att om effekten inte kan uppnås av 
ett lättare el-aggregat kan vikten därmed gå upp mot 90 kg. Man kan i en sådan situation 
inrikta sig på åkbara applikationer. En fördel som man vinner är att man kommer upp i en 
mindre priskänslig produktkategori. Eftersom idén är tänkt som en mindre handdriven produkt 
kommer granskningen att inrikta sig därefter. 

4.1 Alternativa lösningar 
Produktidén måste vara bättre än de alternativa lösningarna i kundperspektiv.  

4.1.1 Alternativa energikällor 
Om man tänker sig att man har fått strömavbrott. - Vad finns det då i omgivningen som kan 
alstra en elektrisk ström? Det är bara ett fåtal som har skaffat sig små vindkraftverk eller 
solenergiceller. Dessa fungerar bara under vissa förutsättningar med sina egna begränsningar. 
Vad finns det då hemmavid som man kan använda sig av som skulle kunna generera 230V 
med 50 Hz? Det första man behöver är någon slags rörelse som kan ge effekt, lämpligast är 
rotation. I dag har nästan alla hushåll det, nämligen en bil. Det finns el-konvertrar som klarar 
av att omvandla både likström och växelström till en spänning på 230V och 50 Hz. Allt man 
behöver göra då är att koppla en konverter till bilbatteriet och låta bilen gå på tomgång. 
 
 Det vi har gjort nu är att vända på tankegången och låter motorn, i detta fall bensindriven, 
vara basenheten, och generatorn, batteriet plus konvertern vara modulen. Exemplet med bilen 
är en nödlösning och inte särkilt bra eftersom man låser fast bilen från dess egentliga använd-
ning. Dessutom är motor och generator i en bil feldimensionerade i förhållande till varandra, 
eftersom motorn kan dra en mycket större generator. 
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4.1.2 Sammankoppling av tillgängliga produkter 
Ett annat förslag är att använda sig av en motorgräsklippare eller motorsåg. Bild 2 visar en 
tänkbar lösning då man använder sig av en gräsklippare som en extra energikälla. 
 
 

Generator

Batteri Konverter

Befintlig motorgräsklippare

Motor

Generator

Gaffelkoppling till  
generatorns rotor

 
Bild 2 Användning av en gräsklippare som en extra energikälla med hjälp av en gaffelkoppling. 

Gaffelkopplingen mellan generatorn och gräsklipparens knivblad är det fullt möjlig att göra en 
lösning till. Det är längst ut på spetsen av den roterande armen som eggen sitter fastmonterad. 
Hur det ser ut vid navet spelar ingen roll vid gräsklippningen, så länge det är i symmetri. Det 
krävs för säkerhets skull en låsmekanism om man skulle våga sig på den här lösningen. Gaf-
felkopplingen skulle kunna vara utrustad med gängor och brickor som låses med muttrar. Man 
kan förse armen med hål för en centrerad skruv som är anpassad till gaffelkopplingen och allt 
låses med en skiftnyckel. Man kan också tänka sig att man helt enkelt monterar bort 
knivarmen och sätter dit en koppling gjord för att passa på en generatoraxel. Detsamma kan 
göras med svärdet till en motorsåg. Det kan dock vara svårt att arbeta under en gräsklippare. 
Varför inte redan från början placera generatorn ovanpå gräsklipparen istället? 
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4.1.3 Modifiering av befintlig produkt 

 
Bild 3 Utvikbar kåpa med en extra utgående axel på en gräsklippare. 

Som bild 3 visar, kan man låta tillverka en gräsklippare med en genomgående axel. Bild 4 
visar sektionerna från sidan före och efter nedvikningen. När gräsklipparen används som gräs-
klippare skall kåpan vara uppfälld och fungera som skydd för den övre axeln. Vid montering 
av generatorn viks kåpan ner i sektioner och bildar ett stöd för generatorn. Detta system kräver 
en modifiering av gräsklipparen men det är en svår men rimlig lösning. Ett problem som man 
emellertid får ta ställning till är om man skall koppla ur axeln till knivbladen eller om kniv-
bladen får rotera medan generatorn drivs. Ett annat problem är hur man skall varvtalsreglera 
gräsklipparen. I de här fallen blir systemet stationärt. Man behöver inte bekymra sig om vik-
ten, varför man mycket väl kan använda sig av ett batteri i elsystemet   
 

 
Bild 4 Överdelen viks åt sidorna och frilägger en övre axel. 
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4.1.4 Komplettering av befintliga system 
Valet att låta motorn vara basenheten som flyttas till och monteras samman på en modul för 
en specifik användning är inget nytt. Men ingen sådan tillämpning där generator är modul har 
påträffats. Ett existerande system som använder sig av en motor på detta vis presenteras i bild 
5 nedan. De tre produkterna är jordfräs, mossrivare och stålborste. 
 
 

 
Bild 5 Produkter med utbytbar funktion  I jordfräs, II mossrivare , III stålborste, www.mantis.se 05-05-15 

Som vi ser i bild 5 har leverantören ett fungerande system och en lösning på kopplingen 
mellan axeln och modulerna, men det finns ingen generator i sortiment att använda till sys-
temet. Det är fortfarande ett problem som är ovisst i detta fall, nämligen om man måste varv-
talsreglera motorn för att få rätt effekt. 
 

4.1.5 Synpunkter på en alternativ lösning 
Av de alternativa lösningarna kan man finna två som verkar mest gångbara. Dessa två kan 
vägas mot utfallet av produktidén och väljs om man finner dem mycket bättre än den lösning 
som genereras av produktidén. 
 
Den ena alternativa lösningen är att sälja idén till en motorsåg- eller gräsklippartillverkare, 
genom att modifiera sin produkt vinner de en funktion, nämligen att gräsklipparen kan an-
vändas som reservgenerator. I denna modifiering kan varvtalsregleringen också tillämpas eller 
förberedas. Den andra alternativa lösningen är att försöka sälja en modulidé i form av en 
motor som basenhet och en generator som modul. T ex kan tillverkare som har system, enligt 
bild 5, utöka sitt sortiment med en generator. Det finns en nackdel och det är att det systemet 
använder sig av en motor på 1 Hk och det vi behöver är en motor på 3 till 4 Hk 
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4.2 Konsumenter 
Det som avgör om det finns en marknad eller inte för produktidén är hur intresserade kun-
derna är. Finns det inga kunder är projektet inte lönt att genomföra. Vi har förutsatt att kund-
kretsen inte finns i vårt närområde vilket kan vara fel. Därmed behöver en kundundersökning 
göras med produktidén som underlag. Bedömningen är att eftersom det finns en efterfråga på 
produkter som kan kombineras så de liknar produktidén, är det helt möjligt att produktidén 
kommer att fungera. Därmed kan man ta fram ett grundläggande koncept. 

 

4.3 Effektreglering 
Bild 6 visar ett sätt att reglera uttagen effekt. Utspänning styrs med hjälp av en DC/AC om-
vandlare och en regulator. Lösningen som presenteras är för en ej varierbar motor. Maskinen 
till motorn, t ex en gräsklippare som man kan undvara vid strömavbrott, kan man låta den stå 
och gå tills strömmen har kommit tillbaka. Schemat nedan kan byggas in i basenheten och 
styra motorns varvtal genom att ta bort transistorn och dioden, samt låta en mekanisk arm 
styra gaspådraget. Alternativt kan man styra bränsletillförseln till motorn men effektreglering 
ligger utanför examensarbetet.  

 
Bild 6 Varvtalsregleringsschema och de ingående komponenterna. 
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4.4 Framtagning av basenhetens prestanda 
Framtagningen av basenhetens prestanda behandlas här under den kritiska granskningen för 
att man skall få en uppfattning av dimensionerna av basenheten och relationen mellan vikt och 
effekt. Det är storleken på generatorn och motorn som är de begränsande faktorerna eftersom 
de främst påverkar basenhetens vikt. Den effekt som genereras i relation till vikten förmodas 
att bli densamma som för befintliga el-kraftverk. Först uppskattas vilken effekt som bas-
enheten behöver klara av att producera. Sedan undersöks marknadens förekomst av lämpliga 
elgeneratorer som kan ge vikt och mått för basenhetens form.  
 

4.4.1 Undersökning av effektbehovet 
Det man bör tänka på när man väljer en passande strömkälla kan sammanfattas till tre punkter. 
 
1. Bestäm vilka verktyg och apparater du vill driva med din generator. 
2. Bestäm erfordrad effekt för varje apparat. 
3. Lägg ihop wattalen för alla apparater som ska drivas amtidigt  

Ta med motorstart i beräkningen. Motorstart är en viktig faktor vid köp av en generator. Kom ihåg att 
induktionsmotorer, som de som driver sumppumpar, kylskåp och kompressorer, vanligen fordrar 2 till 3 
gånger sitt driftwattal i startmomentet på grund av induktiv last!  
 

En häcksax och en strålkastare drar 500 W vardera medan ett svetsaggregat (130A) och en 
tvättmaskin drar 3500 och 4000 W. De produkter som är tänkta att användas är glödlampa, 
TV, kyl, och frys. De drar tillsammans 1250 W men om man skall vara säker med tanke på 
motorstart, måste det till mer effekt. Frysen drar 3x700 W vilket betyder att man behöver en 
effekt på 2650 W för de fyra lasterna, vilket klarar kravspecens krav på 1500-3000 W. Vi bör 
således hitta en lämplig elgenerator enligt kravspecen runt 1500 - 3000 W kanske upp till 
4000 W, om man vill använda en tvättmaskin. Effekt uppgifterna kan ses i bilaga 4 och är  
hämtade från en hemsida hos Briggs och Stratton 
 (http://www.briggsandstratton.com/display/router.asp?DocID=64712 2005-04-10). 

4.4.2 Basenhetens mått och vikt i relation till effekt 
Resultatet av basenhetens egenskaper betträffande vikt och storlek skall ställas i relation till 
effekten, som antas vara samma som för befintliga produkter. Med utgångspunkt från vikt och 
effektbehov kan man dra slutsatsen att grundenheten kan utföras i tre storleksordningar: liten 
och lätt, medelstor och medeltung, till stor och tung. Vi har således följande kategorier (längd, 
bredd och höjd). 

Liten:   Vikt 12 - 20 kg  Effekt 900 - 1600  W      Mått    510x290x425 mm 
Mellan: Vikt 30 - 40 kg  Effekt 1700- 2700 W      Mått   440x440x480 mm 
Stor: Vikt 40 - 55 kg Effekt 2700- 3600 W      Mått   745x490x550 mm 
 
En faktor som måste tilläggas är att arbetsbredden på modulen måste vara större än spårvidden 
för hjulen. Ett mått som man kan inrikta sig på är 40 cm; detta gäller de flesta vanliga redskap 
som gräsklippare eller snöslungor. Bild 7 visar två exempel på lättare elverk, den lättare till 
vänster har vikten är 12 kg och den andra till höger har vikten 21 kg. Effekten är 900 res-
pektive 1600 W. Dessa två får illustrera den lättare kategorin elverk som finns tillgängliga på 
marknaden. Priset för den här kategorin är överlag lika för alla tillverkare och ligger runt 9 till 
16 tusen kronor.  
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Bild 7 Lättare elverk från Honda, EU20i och EX7 (05-06-10 
www.hondapowerequipment.com.au/power+equipment+range/generators/generatorsummary.htm ). 

 
Bild 8 visar två exempel av mellanstorleken för elkraftverk. De är av två olika märken men 
som i fallet med de lättare elkraftverken är marknaden likartad angående pris, vikt och effekt. 
Det vänstra elverket väger 31 kg med en effekt på 2600 VA (volt ampere). 1000 VA är unge-
fär 830 watt och enligt kravspecen behöver vi ha 1800 till 3600 VA. Effektuträkningen för de 
fyra förbrukarna (kyl, frys tv och lampa) ger oss en riktlinje på 2650 watt eller 3180 VA. Om 
man räknar med en faktor två istället för tre vid motorstarten för de fyra tilltänkta ändamålen 
vi vill använda samtidigt ger det oss en riktpunkt för effekten på 1950 watt eller 2340 VA och 
därmed är den här generatorklassen väl lämpad för vårt ändamål. Prisklassen är runt 16 till 20 
tusen kronor. Närmaste generator runt 2650 watt eller 3180 VA som hittades, den högra gene-
ratorn i bild 8, var en Handy generator från Briggs och Stratton, på 37 kg och 2700 watt eller 
3400 VA 

 
Bild 8 Medeltunga elverk: Honda samt Briggs och Stratton  

(www.briggsandstratton.com/display/router.asp?docid=99342 05-05-18). 
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Vikten är det mest kritiska, inte priset. Finns det en produkt på marknaden som säljs till de 
priser som generatorer har, finns det säkert en kundkrets för en sådan applikation som kon-
ceptet går ut på. Det finns dieseldrivna elgeneratorer, men de väger mellan 60 till 90 kg medan 
bensindrivna ligger mellan 50 och 80 kg vid ungefär samma effekt. De här tyngre gene-
ratorerna klarar ganska lätt av kravspecen krav på 3000 W men de är olämpliga med hänsyn 
till vikten. Den bensindrivna kategorin av generatorer klarar av 2700 till 3600 W och vikt 53 - 
55 kg. Denna kategori av generatorer är således fördelaktig när det gäller effekten, men vikten 
blir för hög. I detta sammanhang finns inte skäl att leta efter större och kraftigare generatorer, 
för vi har den effekt vi behöver med generatorer ur mellankategorin. 
 

4.5 Framtagning av modulens egenskaper 
Elektriska maskiner som finns på marknaden är borstar, sopmaskiner, gräsklippare, moss-
rivare, kantskärare och snöslungor m.fl., liksom mindre jordfräsar. Bild 9 visar en elsnö-
slunga. 
 
   

 
Bild 9 Elektrisk snöslunga från Garden Fox  (www.gardenfox.com/Yanmar_snofreser.htm 050412). 
Produkter av annat märke som presenteras nedan i bild 10 är följande i ordning: I luft-
kuddeklippare, II cylinderklippare, och III rotorklippare. De här produkterna drar mellan 1100 
till 1600 watt och väger omkring 4 till 11 kg. Rotorklipparen har ett vridmoment på 13 till 
22Nm. Arbetsbredden är cirka 40 cm. Till modulens egenskaper hör således att arbetsbredden 
bör bli 40 cm och höjden ungefär 30 cm. Basenhetens bredd bör inte överstiga 40 cm. 
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Bild 10 Tre elektriska produkter, I Luftkuddeklippare, II cylinderklippare och III rotorklippare 
(http://scaptocs.bosch-pt.com/boptocs-sca/Category.jsp?division=aw&language=sv-SE 050530). 

4.6 Konkurrenter 
 

 
Bild 11 Exempel på design av elverk. 

Med tanke på priskonkurrensen gentemot befintliga produkter är det nog så att man inte kan 
tillverka och marknadsföra produkten i egen regi. Framför allt måste man få kunder från före-
tag som har en befintlig kundkrets. Som nämnts tidigare kan det vara mer ändamålsenligt att 
sälja ett koncept enligt produktidén till någon etablerad tillverkare av generatorer eller motor-
tillverkare. Bild 11 visar designen på ett elverk. 
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4.7 Patent eller mönsterskydd 
För att få ett patent enligt patentlagen (1967:837) är det den uppfinningshöjd som idén eller 
ändringen innebär [4]. Det är den tekniska lösningen som här efter frågas om yttre lösningar 
eller utseende är det mot mönsterskydd man skall se på. Däremot behövs en undersökning av 
patent- eller mönsterskydd, vilket dock inte kan ske förrän man har kommit fram till en intres-
sant lösning som kan ge uppslag för mönsterskydd eller en patentsökning. Vid sökning av 
befintliga patent fann man inga som skulle kunna sätta stopp för produktidén.  

4.8 Slutsats av den kritiska granskningen 
De största nackdelarna med produkten är att det finns många frågetecken som är svåra att se 
svaret på. Många frågor är vad kunden tycker om idén och marknadens reaktion på en ny pro-
dukt. Hur stort är behovet av en elgenerator och är behovet stort nog för en generatordriven 
gräsklippare? Kommer kunder att lockas köpa modulprodukten eller väljer de alternativa 
produkter? Produkten måste vara bättre än de alternativa lösningarna. Är konkurrensen för 
stor av etablerade produkter för att man skall kunna lansera ett nytt system? Är en motor-
driven generator för tung för att kunna användas i ett modulsystem med vilket man skall 
klippa gräs enligt konsumenterna? För att svara på detta måste man göra en kundndesökning. 
 
Av den kritiska granskningen kan man dra slutsatsen att det tekniskt sett är fullt möjligt att 
produktidén kommer att fungera. Med tanke på att det inte tycks finnas någon sådan produkt-
lösning på marknaden, finns inga hinder att börja utveckla produktidén. Om det finns en 
marknad för produkten kvarstår att se. Det finns därför anledning att gå vidare med koncept-
genereringen av produktidén. Nästa anhalt blir att välja ett koncept, eller en alternativ lösning, 
att gå vidare med. 
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5 Utveckling av produktarkitekturen 
Tjalve-1 metoden [2] har använts i konceptutvecklingen på grund av att alla större ingående 
komponenter anses som kända. 

5.1 Struktur med hjälp av Tjalvevariation 
Tjalve-metoden är en metod för systematisk struktur- och formvariation vid konceptut-
veckling. En enkel beskrivning av Tjalve är : - Genom en grundläggande strukturvariation och 
en efter följande formvariation, av produktens totala sätt att ta form, ta fram ett koncept. Med 
struktur menas produktens element och deras inbördes förhållanden i avseende på form, 
material, dimension och yta. Detta är efter att man har gjort en produktanalys. 

5.2 Strukturvariation i konceptfasen 
 
Tjalve 1 bygger på en strukturvariation av ingående och kända parametrar (relativ placering, 
antal och dimension). Denna metod kan med fördel användas i konceptgenereringen eftersom 
vi har de kända parametrarna som här begränsats till två hjulpar, ett styrhandtag, en grunden-
het och en modul. Kunder är troligen ganska konservativa när det gäller att gräsklippare skall 
ha fyra hjul. Annars finns det en del finurliga lösningar man kan tänka sig som midjestyrning, 
trehjulingar och svävare. Genom att variera de fyra parametrarna, kan ses som byggstenar, kan 
man bilda olika möjliga variationer på hur produktidén kan ta form. Vidare kan man få ner 
antalet variationer genom att först utesluta de exempel som har uppenbara likheter. Till slut 
jämförs de kvarvarande exemplen med varandra. Förhoppningsvis återstår då ett fåtal bra 
koncept, som kan vidareutvecklas. Därav kan Tjalve-metoden ses i detta fall som ett bra verk-
tyg i konceptfasen. 
  
Vidare kan man tänka sig att modulen bär extrautrustningen på olika ställen. Exempelvis kan 
en gräsklippare ha uppsamlaren på baktill eller på sidorna. Extra utrustning som gräsuppsam-
lare valdes att inte ta med för att den inte alltid finns på gräsklippare eller på andra moduler 
(som tex en snöslunga). De fyra parametrarna varierades till ett antal formvariationer. 

5.2.1 Tjalve Variationerna 
Modulens placering bestäms av att den alltid behöver markkontakt. Styrhandtaget är alltid 
placerat i anslutning till ett av hjulparen. Dessa två restriktioner gav ändå en del variationer. 
De 27 Tjalve-exemplen enligt bild 12 är resultatet av variationerna. Styrhandtaget är här alltid 
placerat till vänster eftersom ett högerplacerat handtag bara blir en spegling av dessa exempel. 
De streckade handtagen beskriver att man kan flytta handtaget och hjulparet efter samman-
kopplingen. De mest intressanta exemplen väljs ut för vidare bearbetning och jämförelse emot 
varandra enligt vissa kriterier som produktanalysen gav. Detta för att få fram de best lämpade 
lösningarna. 
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Bild 12 Framtagna Tjalve-variationer. 
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5.3 Bedömning av de framtagna variationerna 
Variationerna bedöms mot varandra med avsikt att sortera bort dem som är alltför lika, till en 
gemensam lösning. Likartade lösningar kan ändå vara två tänkbara koncept att gå vidare med. 
De utvalda tjalve-variationerna värdesätts sedan för att kunna jämföras sinsemellan. Exemplen 
inom varje rad i uppställningen i bild 12 utgör i stort sett en och samma lösning om man för-
utsätter att ena hjulparet tillhör modulen och modulen kan appliceras åt endera hållet. Alla 
lösningar kan fås om handtaget kan flyttas till modulen efter sammansättningen.  
 
De kriterier i tabell 3 som väljs för att ingå i jämförelsen är ett urval från kravspecen. Effekten 
är vald med tanke på behovet. Vikten är relaterad till effekten och utgör en motpol eftersom 
utrustningen måste anpassas till användaren, som måste klara av att sköta produkten. En enkel 
konstruktion och ett enkelt gränssnitt är prioriterade, dels för användarens skull och dels med 
tanke på att produktionskostnaden gynnas. Utseende och funktion fick dela bedömningskate-
gori eftersom de kan anses gå hand i hand, och bådadera skulle uppskattas av kunden. En 
självständig modul är en enhet som kan fungera fristående från basenheten med hjälp av en 
tillsats bestående av ett handtag och ett par hjul. Möjligheten att ansluta sådana moduler skulle 
kunna leda till en större marknad. Bedömningen är gjord efter hur man kan anta att en kund 
skulle bedöma konceptförslagen. I tabell 3 nästa stycke sammanställs detta och med en enkel 
beskrivning samt ett namn på förslaget. Ett plus eller minus anger om kunden kan tänkas vara 
positiv eller negativ till förslaget, värdet 0 anger att kunden är neutral eller inte har någon 
uppfattning. 
 
Kommentar: Man kan diskutera resultatet för att det är uppskattade värden och ett mycket litet 
urval av kunder. Ingen riktig kundundersökning hade gjorts men utvalda personer hade 
rådfrågats. Hjulparet har inte varierats med utgångspunkt på att basenheten bör ha hjulparet 
baktill. Modulen kan sakna eller ha hjulparet i mitten vid sammanfogningen av basenheten 
och modulen, beroende på vad  det är modulen skall göra. 
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5.3.1 Urval till konceptförslag 
Tabell 3 Tabellen visar valda konceptförslag med bedömning från KKL. 

Urval och utlåtande Namn och konceptidé Kriterier Vikt 

 
 Ur den översta raden valdes det 
första exemplet för den ansågs 
som mest lämplig att represen-    
tera den här variationsidén. 
Omdömet är att exemplet lämpar 
sig för alla sorters grundenheter. 

C1 
 

 
 

Effekt 
Vikthantering   
Enkel konstruktion 
Enkelt gränssnitt 
Utseende och funktion  
Självständig modul 
 

0 
0 
+ 
+ 
+ 
- 

 
Den andra raden är samma som 
den första med den skillnaden att 
grundenheten är mindre och 
lättare. 

C2 

 

Effekt 
Vikthantering   
Enkel konstruktion 
Enkelt gränssnitt 
Utseende och funktion  
Självständig modul 

0 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
 
 

 
Urval från den tredje raden då 
grundenheten betraktas som stor 
och tung. 
 

C3 

 

Effekt 
Vikthantering   
Enkel konstruktion 
Enkelt gränssnitt 
Utseende och funktion  
Självständig modul 

+ 
- 
0 
+ 
+ 
0 

 
Urval av en liten lätt grundenhet 
ovanpå befintliga moduler i 
varierande storlekar. 

C4 

 

Effekt 
Vikthantering   
Enkel konstruktion 
Enkelt gränssnitt 
Utseende och funktion  
Självständig modul 

0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

 
G 

M

   G 

M

MG 

    M 

G 
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En liten lätt grundenhet fäst på 
styrhandtaget på befintliga mo-
duler. 
Kan väljas med fördel vid låg 
vikt hos grundenheten. 

C5 

 

Effekt 
Vikthantering   
Enkel konstruktion 
Enkelt gränssnitt 
Utseende och funktion  
Självständig modul 

0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

 
Liten eller medelstor grundenhet 
fästes till stor modul.  
 

C6 Effekt 
Vikthantering   
Enkel konstruktion 
Enkelt gränssnitt 
Utseende och funktion  
Självständig modul 

0 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
 

 
Stor grundenhet placerad ovanpå 
modul.  
 

C7 Effekt 
Vikthantering   
Enkel konstruktion 
Enkelt gränssnitt 
Utseende och funktion  
Självständig modul 

+ 
0 
- 
0 
0 
- 

 
Liten eller medelstor grundenhet 
som rullas upp på modul. 
Modulen kan vara självständig 
eller flyttas hjulparet med styr-
handtaget ned till modulplatsen. 

C8 

 

Effekt 
Vikthantering   
Enkel konstruktion 
Enkelt gränssnitt 
Utseende och funktion  
Självständig modul 

0 
0 
0 
0 
+ 
0 

 
Större hjulpar på grundenheten 
för att passa halvt ovanpå eller 
till modul 

C9 
 

 

Effekt 
Vikthantering   
Enkel konstruktion 
Enkelt gränssnitt 
Utseende och funktion  
Självständig modul 

0 
0 
- 
- 
0 
- 

    G 

 M 

    M 

G 

    M 
     G 

      M 

G 

   M 

G 
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5.4 Val av koncept 
För att lättare kunna jämföra de olika lösningarna med varandra, se tabell 4, skapas en jäm-
förelsematris enligt Datummetoden. Metoden används inom produktutvärdering där olika lös-
ningar ställs mot varandra [3]. Datumet är antingen en vald lösning som de andra jämförs mot, 
eller en bedömning av kriteriernas vikt. Priset togs inte med i bedömningen eftersom olika 
köpare inte lägger samma vikt vid priset. Däckpriser kan här vara ett exempel! Det finns olika 
prisnivåer som vänder sig till olika kundgrupper, beroende på prestanda och köpvillighet. 
Priset kommer att få sin egen bedömning gentemot befintliga produkter. Det som bedömdes 
att vara viktigare än övriga kriterier var vikten och ett enkelt gränssnitt. Dessa kriterier gavs 
en 5:a på en 6 gradig skala. Vikt 4 gavs till utseende och funktion, 3 till effekten. En självstän-
dig modul uppskattades vara värd en 2:a i vikt.  

5.4.1 Datummetoden 
Alternativ Kriterier Vikt 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 
Effekt 3 0 0 + 0 0 0 + 0 0 
Vikthantering 5 0 + - + + - 0 0 0 
Enkel konstruktion 3 + + 0 + + + - 0 - 
Enkelt gränssnitt 5 + + + + + + 0 0 - 
Utseende och funktion 4 + + + + + + 0 + 0 
Självständig modul 2 - - 0 + + - - 0 - 
Σ+  12 17 12 19 19 12 3 4 0 
Σ0  8 3 5 3 3 3 14 18 12 
Σ-  2 2 5 0 0 7 5 0 10 
Nettovärde  10 15 7 19 19 5 -2 4 -10 
Rangordning  4 3 5 1 1 6 8 7 9 
Vidarutveckling  Ja  Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej 
Tabell 4 Visar jämförelse och bedömning av konceptförslagen  med hjälp av datummetoden 

Enligt tabell 4 som visar resultatet av bedömningen med hjälp av Datummetoden är det alter-
nativen C1 till C5 som man skall gå vidare med. Bild 13 ger en presentation av exemplen i 
rangordning och får presentera de fem olika koncept förslagen.  
 
C5        C4                C2  C1         C3 

 
Bild 13 Fem framtagna konceptförslag. 

 

. 
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6 Vidareutveckling av koncept 1-5 
Vidareutvecklingen av koncepten görs på koncept idéerna C1 till C5 enligt rangordning. 

6.1 Vidareutveckling av koncept 1 (C5) 
 

 
Bild 14 Vyskisser på koncept 1. 

Konceptidé C5 är att elförsörjningen, i form av en motordriven el-generator, fästs på hand-
taget på en befintlig produkt visas i bild 14. Det gränssnitt som avses här är enbart koncentre-
rat till fästanordningarna mellan el-försörjningen och den befintliga produkten, d.v.s. mellan 
el-generatorn och gräsklipparens handtag. Tänkbara fästanordningar presenteras nedan i ex-
empelträdet. 

6.1.1 Framtagning av fästanordningar till stång 

 
Bild 15 Framtagna fästanordningssätt med hjälp av ett exempelträd. 

Ur trädet i bild 15 får vi 18 olika sätt att fästa el-försörjningen på stången. Förslag från grupp-
erna vidhäftning och knytning bedöms som olämpliga. Knytning kräver att alla användare kan 
hantera den sortens lösning. Vidhäftning ställer krav på hållbarheten i vidhäftningen och att 
det inte blir svängningar på systemet. Att använda sig av en krok som monteras fast i ena 
delen modellen och fästs vid handtaget med hjälp av ett hål, sprint eller klack har samma 
tveksamma hållbarhet som de nämnda förslagen och vidareutvecklas inte. Bild 16 visar ena 
paret av krokar och en klämma för fastsättning på gräsklipparhandtaget. Klämmor förefaller 
inte hellre vara någon pålitlig lösning. Att använda sig av gummiband eller fästband är inte 
bra exempel på lösningar för fäste på stång.  
 

  31



  
 

 
Bild 16 Krok el hakar och klämma som fästanordning. 

http://www.hl-display.com/swe/Catalogue2005/Frames-swe.pdf. 
http://www.bigimage.se/web/pdf/FlexPartsde.pdf 
Kvar finns fyra grupper. Man kan tänka sig att man hittar en del lösningar genom att komb-
inera dem. Bild 17 visar en sådan kombination av en klyka som är fastsatt på en stång  med 
hjälp av ett skruvförband. 
Valda exempel som man ska gå vidare med är:  Klyka 
    Profilskena 
    Tving 
    Skruvförbamd 
 

 
Bild 17 Ett skruvförband kombinerat med en klyka. 
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Bild 18 Ena halvan av en profilskena visas tillsammans med ett skruvförband. 

Lösningen med klykan kräver att ovandelen har ett passande form för axel eller hålrum. För 
att få stabilitet bör basenheten förutom att fastna i klykan också vila på styrhandtaget nedanför 
klykan. Den undre delen (axeln eller hålrummet) är då fäst i eller ingår i designen på basen-
heten. I lösningen med en profilskena vilar en T-formad skena i ovandelen i handtagsprofilen, 
se bild 18, eller skruvas profilen fast i handtaget. Någon låsning för de båda förslagen behövs 
inte på grund av gravitationen, men är ändå en lämplig kompletterande detalj. Kvarvarande 
varianter är skruv, tving och  klämspänne exempel på dessa presenteras i bild 19 De här alter-
nativen löser fästanordningsproblemet. Det är ändå en fördel om man fäster dem eller bygger 
in dem i elförsörjningens hölje. 

 
Bild 19 Visar ett armförband, klämspänne, och tving.   

http://www.pam.se/?page=1&pID=14 http://www.standardmekano.sehttp://www.hl-
display.com/swe/Catalogue2005/Frames-swe.pdf. 
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6.1.2 Konceptets egenskaper angående vikten 
Hur kommer den här lösningen att uppföra sig vid större tyngd hos basenheten? Blir systemet 
hanterbart då basenheten är upphängd på handtaget? Bild 20 visar jämviktsystemet för kon-
ceptet då man trycker ner handtaget. Vi kan anta att tyngdpunkten för modulen, i detta fall en 
standardgräsklippare, ligger 20 cm framför A, den punkt där systemet kan vrida sig runt. 
Handtagets projektion på marken uppskattas till 1 m. Vi låter vikten på modulen vara 15 kg 
och prövar med några vikter för basenheten. Vi ser då att jämvikt uppkommer vid 20 cm 
bakom A om basenheten väger lika mycket som modulen. Därav kan vi dra slutsatsen att, om 
basenheten väger dubbelt så mycket som modulen, måste sträckan minska med hälften. Vilka 
krafter måste användaren klara av för att lyfta upp eller trycka ned handtaget? I friläggningen 
finns det bara en normalkraft på hjulen, detta är för att det andra hjulparet är precist upplyft. 
Ur momentekvationen i punkt A fås: 

 
Bild 20 Friläggning och beräkning av den kraft som användaren måste trycka med för att lyfta de främre 
hjulen. på punkten A. 

Om m och M sätts till 15 respektive 22 kg, medan avståndet x uppskattas till 10 cm får man en 
kraft på 7,85 N. Detta motsvarar att användaren trycker med 0,8 kg. En beräkning utifrån ex-
tremvikter, d vs 12 och 55 kg, visar att användaren belastas med 1,8 kg resp. – 2,5 kg. Det 
senare värdet beror på att basenheten är för tung vid 55 kg, och att sträckan x därför inte får 
vara längre än 5,45 cm. Om basenheten skall ha en lämplig effekt kommer den att väga 
ungefär 37 kg. Detta ger oss en kraft av -0,7 kg. För att gräsklipparen inte skall välta får 
således basenhetens tyngdpunkt inte ligga längre än 8,1cm bakom hjulet.  
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Ur momentekvationen i punkt B fås: 

 
Bild 21 Friläggning och beräkning av kraften F den kraft som användaren måste lyfta upp bakhjulen 
med. 

Friläggningen i bild 21 visar den kraft användaren måste lyfta gräsklipparen med, om mo-
dulen väger 37 kg och har tyngdpunkten 8 cm bakom bakre hjulparet. Detta medför att an-
vändaren måste lyfta ungefär 21 kg för att lyfta gräsklipparen. Med de här resultaten kan vi 
säga att det är fullt möjligt att användaren skall orka med den här typen av konceptlösning. 

6.1.3 Bedömning av koncept 1 
Koncept 1 innefattar ett spännförband som fäster generatorn på stången till gräsklipparen. 
Denna lösning verkar mycket enkel och trovärdig, om man bedömer med utgångspunkt från 
kriterier som effekt, pris, vikthantering. Det är en enkel konstruktion, ett enkelt gränssnitt, ut-
seende, funktion och självständig modul. Konceptet bedöms som bra och lämpar sig bäst för 
lättare basenheter upp till 20 kg. Den är enkel att applicera om man räknar med en liten för-
montering. Dess enkelhet gör den billig, även om det måste till många hållare om man ska 
koppla basenheten till flera olika redskap. Därmed faller valet med lösningen på spännen som 
kan följa med basenheten. Nackdelen med att ha basenheten på handtaget är att längre per-
soner kan sparka till den vid användning. Att tyngdpunkten för basenheten ligger strax bakom 
bakhjulet måste räknas som konceptets största nackdel och handikapp. Större och tyngre bas-
enheter tenderar att komma i kontakt med gräsklipparen och får svårt att få plats mellan stäng-
erna i handtaget. Vill man kunna ha effekt upp mott 3 kW, finns ingen annan lösning än att 
montera basenheten direkt på gräsklipparen. 
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6.2 Vidareutveckling av koncept 2 (C4) 
Konceptidé C4 är att elförsörjningen, som antas vara likvärdig med en befintlig motordriven 
el-generator, placeras direkt ovanpå gräsklipparen. Det gränssnitt som efterfrågas här är enbart 
hur man kan montera och fästa elförsörjningen på gräsklipparen. Här tillkommer nya sätt för 
att fastgöra den generatorenheten. Från föregående koncept har vi en del fästanordningar och 
några tillkommer här enligt konstruktionsträdet nedan.  

6.2.1 Framtagning av fästanordningar till gräsklipparen 

 
Bild 22 Exempel på fästanordningssätt med hjälp av ett exempelträd. 

Exempelträdet som presenteras i bild 22 är en vidareutveckling från förgående koncept. Ur 
trädet fås 25 olika enskilda sätt hur man kan fästa generatorenheten på gräsklipparen. Mäng-
den lösningförslag är givetvis större om man kombinerar alternativen. Vi har fortfarande en 
del som inte är praktiska, samt en del som fungerade i förgående koncept men inte i det här. 
Exempelvis kan man nu inte hänga något på själva gräsklipparen. Fortfarande är vidhäftning 
ingen bra lösning till applikationen, men som en detaljlösning i en låsmekanism kan det 
faktiskt fungera. Här finns två möjliga val. Antingen utformar man kåpan så att basenheten 
kan ställas ovanpå och sedan låsas fast, eller också monteras ett fäste som kan hålla fast gene-
ratoraggregatet. Detta ger ställningsalternativ, respektive formalternativ; friktionen finns då 
med bara som säkring eller låsning.  

6.6.2 Ställningslösningar 
Skissen i bild 23 illustrerar en sockel i form av en profil. Med hjälp av flera socklar kan man 
fästa stag mellan elverket och gräsklipparen. Stagen gör att elverket inte behöver komma i 
kontakt med gräsklipparens kåpa. Infästningsstagen är helt beroende av om gräsklipparens 
hölje tillåter monteringen. En del gräsklippare, har ett utseende som gör det svårt att montera 
dit nämnda fästdon. 
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Bild 23 Sockel utformad till en profilskena. 

 Bild 24 visar en ställning och bild 25 när den är monterad på en gräsklippare. Man kan likna 
en sådan ställningslösning med en pakethållare. Sådana ställningar kan anpassas till kända 
modeller av gräsklippare.  

 
Bild 24 En ställningslösning. 
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Bild 25 Ställningen monterad på en gräsklippare. 

Bild 26 visar två stöd som är monterade på gräsklipparen. I det här fallet har stöden två 
funktioner, dels som takräcke dels som bärhandtag. Man kan med fördel, och en del gräsklip-
pare kan få ett tuffare utseende, utrusta gräsklipparna med bärhandtag i form av kromade 
stänger, vilket både kan vara praktiskt och förbättra utseendet. Av de tre förslagen bedöms 
bärhandtag och tackräcke vara de alternativ som kan locka flest kunder. Bärhandtaget behöver 
inte vara av metall utan kan implementeras i höljets design, vilket för över oss till formför-
slagen. 

 
Bild 26 Monterade bärhandtag som också kan användas som ställning till basenheten. 

  38



  
 

6.2.3 Formlösningar  
Formalternativen krok och klyka tas ej med, för de är mer lämpade för hängande tillämpning. 
Med en profilskena får vi lösningar som liknar takräcket. Sprinten är presenterad som form 
men får bli låsmetod tillsammans med tving och skruv samt spännen. Kvarvarande form-
varianter från bild 22 är hål, skålform, krans, jättegänga, och spetsig geometri. De fem alter-
nativen sattes in i en 5 x 5 matris och kombinerades för att få fram formförslag, som senare 
förses med lämpligt lås. Detta resulterade i 10 st. olika lösningsförslag som presenteras i föl-
jande bilder. Att det bara blev 10 lösningar beror på att flertalet av matrisens kombinationer 
ger samma lösning. De kombinationer som gavs är olika hålformer för stereometrisk passning 
eller spännen, illustreras i bilderna 27 och 28,. Stereometrisk passning är att utforma de båda 
delarna till varandra på ett sådant sätt att de hålls kvar. I Bild 29 visar skissen att man kan 
använda underdelen mot ovansidan av basenheten respektive modulen för att de ska sitta 
samman. Skissen 1 på modulen i bild 30 visar två horisontella hål vilka skall användas för 
fastsättning av generatorenhet. Basenhetens undersida måste utrustas med två fästarmar som 
skall passa in i hålen. En form där man kan vrida fast överdelen till underdelen med en så 
kallad ”jättegänga” kändes inte praktisk, skiss 2 i bild 30. Skisserna 3 och 4 bild 30 visar hur 
man kan utforma ovansidan på modulen för att hålla kvar basenheten. Bild 31 visar ett 
lösningsförslag där man med en försänkning och gängad sida skall fästa motsvarande del av 
basenheten. 

 
Bild 27 Skisserna visar positioneringshål för infäste för ovanliggande basenhet. 

 
Bild 28 Hålet är försedd med detalj för att kunna använda ett spänne. 
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Bild 29 Beskriver att underdelens utformning möjliggör placering ovanpå modulen. 

 
Bild 30  Fyra skisser beskrivande 1 Hål för armar, 2 Spår som gängor eller en jättegänga, 3 och 4 är två 
exempel på ovansidans utformning. 

  40



  
 

 
Bild 31 Skissen beskriver en runtomgående nedsänkning med gänga. 

Hålform för spänne eller centrerande hål i kombination med spännen är till synes de bästa från 
exempelträdet i bild 22. Om man inte låter tillverka gräsklipparen med dessa hålformer får 
man fästa hålrummet ovanpå gräsklipparen. Bilden 32 till visar detta. Vid jämförelse mellan 
ställnings- och formlösningarna där lösningen med ett bärhandtag också kan fungera som ett 
takräcke, det blir det denna lösning som får presentera koncept 2. 

 
Bild 32 Bilden visar nedsänkt och ovanliggande hålrum 

6.2.4 Konceptets egenskaper angående vikten 
Om man ställer en tung sak ovanpå en gräsklippare, vilka krafter måste användaren då arbeta 
med? Bild 33 visar friläggningen av de krafter som verkar på gräsklipparen när användaren 
pressar ner handtaget. Friläggningen är likt det förgående konceptet, med den skillnaden att vi 
nu har båda tyngdpunkterna framför det bakersta hjulparet. I bilden 33 är generatorns tyngd-
punkt inte över gräsklipparens tyngdpunkt. Om man tänker sig generatorns tyngdpunkt rakt 
ovanför punkt A bidrar vikten på generatorn inte med något moment. Det är praktiskt att få 
den andra tyngdpunkten närmre bakhjulen. Enligt beräkningar från friläggningen kommer 
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avståndet till x vara lika med avståndet till tyngdpunkten på gräsklipparen, ca 20 cm. Ur 
momentekvationen i punkt A fås: 

 
Bild 33 Friläggning och beräkning av moment på punkten A 

Om m och M sätts till 15 respektive 37 kg fås en sammanlagd vikt på 52 kg, vilket enligt 
momentberäkningen medför det en kraft på 102 N. Kraften som användaren måste använda 
för att trycka ned handtaget är lika med en vikt på 10,4 kg. Denna vikt är framtagen då gene-
ratorenhetens och gräsklipparens tyngdpunkter ligger ovanför varandra med ett avstånd på 20 
cm från punkt A. Det är inte så svårt för användaren genom handkraft, med hjälp av 
kroppsvikten, trycka med en kraft på 102 N. Värre är det att lyfta upp bakhjulen och det är då 
lönt att bedöma hur tung basenheten får vara. Uppskattningsvis kommer användaren inte att 
tycka ett lyft i handtaget med 20 till 30 kilo vara alltför tungt, jämför med bild 34. Ur 
momentekvationen i punkt B fås: 

 
Bild 34 Friläggning och beräkning av moment på punkten B 

 
Den längre hävarmen med B som vridpunkt medför att det blir betydligt lättare att lyfta än att 
trycka ned handtaget. Vikten är därmed hanterbar med denna konstruktion och med antagna 
tyngder.    
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6.2.5 Bedömning av koncept 2 
Koncept två innebär att man monterar bärhandtag på gräsklipparen, vilka även fungerar som 
tackräcke för generatorenheten. Samma bedömning och jämförelse med nämnda kriterier från 
förgående koncept görs. Man får samma goda resultat med koncept 2 som med koncept 1. 
Skillnaden är att kostnaden för ett så kallat tackräcke blir något högre, oavsett om man till-
verkar bärhandtagen som tillbehör till befintliga gräsklippare eller designar in handtagen i nya 
modeller. Den något högre tyngdpunkten gör produkten känsligare för sluttande gräsmattor. 
Fördelen med koncept 2 är att den inte hindrar eventuell gräsuppsamlare samt kan användas 
till tyngre generatorenheter. En gräsklippare med designade bärhandtag kan få en positiv 
effekt på marknaden.  

6.3 Vidareutveckling av koncept 3 (C1 och C2) 
Konceptförslagen C1 och C2 går ut på att man har basenheten och modulen vid sidan av 
varandra. Gränssnittet är här den yta som finns mellan enheterna, utformningen av den ena 
bestämmer formen för den andra. Det vi har nu är inte riktigt vad man kallar förbjuden yta, 
men är ganska likt. Bild 35 visar hur man kan använda sig av en förbjuden yta då man skall 
designa en stol. Det är först efter det att man bestämt funktionen som man kan definiera ytan 
som blir förbjuden. Detta används oftast mellan konstruktion och design. Med tanke på att de 
motvända ytorna måste vara lika för de båda konceptförslagen, presenteras C1 och C2 som 
koncept 3. 

 
Bild 35 Skisser som visar yttre funktionsytor med hänsyn på sittplatsen. 

Det som vi nu har att tänka på är passformen och hur ytorna skall centreras mot varandra. 
Hopfästningen av detaljerna kan bestämmas av passformen i sig och/eller i en kombination 
med lås. Låsens placering kan fås med hjälp av antal, storlek och relativplacering (Tjalve1) 
illustreras i bild 36, men är vald till två stycken standardspännen som monteras på sidorna. 
Spännena är av standard typ Standardmekano, med en vikt av 0,1 kg och som låser med en 
kraft på 200 daN (Deca Newton) [5]. Medan användaren behöver 10 daN för att stänga låset. 
Kraften 1 daN är ungefär lika med 1 kg. Se även (www.standardmekano.se ). Bild 37 visar ett 
exempel på användbart spänne. När handtaget är nedfällt fås självlåsning se bild 38. 
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Bild 36 beskriver låsens placering. 

 
Bild 37 Ett variant på ett standardspånne. 

 
Bild 38 Självlåsningen hos spännet fås då handtagets vinkel överstiger 180 grader. 

  44



  
 

6.3 1 Fästanordningar för vertikal yta 
Det krävs minst tre punkter för att definiera ett plan. Ger man ytan en given riktning så behövs 
det bara en punkt. Förses ytan med en specifik stereometri behövs inga låspunkter för att 
fixera två ytor mot varandra. I konceptet medför detta att en vald passform ger positionering 
genom att kombinera placeringen av stereometriska figurer till en yta. Bild 39 visar olika 
kombinationer av antal, storlek, form och placering av passformer, där den stereometriska 
formen förhindrar rörelser mellan basenheten och modulen genom att ta upp krafter som 
verkar mellan dem.  
 

 
Bild 39 Exempel på positioneringsalternativ med hjälp av passformer. 

Bild 40 visar lösningssätt för koncept 3. Skisserna a och b i bilden är vertikala och horisontella 
hål. Skiss c är två snett nedåtriktade hål. Detaljskisserna d och e är två nedsänkningar där 
gräsklipparens fästanordning skall passa in. Nedsänkningen g i bild 40 har en botten som 
möjliggör att man kan först placera modulens fästanordning i nedsänkningen och sedan vika 
ned och fästa modulen till basenheten. I skissen är f en klack placerad under en styrande 
stereometriskyta. Till sist i bild 40 är skiss g som är en skåra som är tänkt att med hjälp av 
spännena hålla kvar modulen. De två snett nedåtriktade griparmar eller klor som passas in i 
motsvarande hål tar upp alla krafter utom de snett uppåtriktade. Styrklacken placerad nedtill 
på arean eller den horisontella skåran motverkar en nedåtgående kraft. 
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Bild 40 Skisserna visar sju exempel på passningar. De sju exemplen är: a och b, vertikalt- och horisontellt-
hål, c är två snett nedåtriktade hål, d och e är två nedsänkningar där modulens fästanordning skall passa 
in, f en klack placerad under en styrande stereometriskyta, g som är en skåra 

6.3.2 Val av konceptförslag att fästa på vertikal yta. 
En jämförelse mellan alternativen visas i tabell 5. Bedömning är gjord med avseende på: 
lätthet för användaren att hantera, enkel konstruktion, hållbarhet, pris att tillverka, förtroende-
givande design och funktion. Ur datummetoden (tabell 5) finner vi att sneda hål, styrklack och 
överliggande styrgropar med centrering är de förslag som är bäst. En jämförelse dem emellan 
visar att förslaget med sneda hål inte är så lätt att hantera. De båda andra, styrklack och 
styrgrop, verkar mer förtroendeingivande. Att ha styrgrop på ovansidan när enheterna har en 
tendens att vilja luta sig mot varandra uppfattas som avig och klen. Förslaget med styrklack 
med centrering får representera koncept 3. 
 Alternativ Nr 
Alternativ 

 
Kategori 1 2 3 4 5 6 7 

. 1 Figurpassning Lätt för användaren att hantera 0 0 + + + + 

. 2 Hål vertikalt Enkel konstruktion 0 0 + 0 0 + 

. 3 Hål horisontellt Hållbarhet 0 + 0 0 + 0 

. 4 Sneda hål Pris att tillverka + 0 0 0 0 0 

. 5 Snedställd skåra Förtroendegivande design - + + 0 + + 

. 6 Styrklack med centrering Förtroendegivande funktion. 

M 
A 
L 
L 

0 0 + 0 + + 
.7 Styrgropar med centrering Summa 0 0 2 4 2 4 4 

Tabell 5 Visar bedömning av centreringssätt med hjälp av datummetoden. 
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6.3.3 Konceptets egenskaper angående vikten 
 
Ett antagande som görs i friläggningen av punkterna A bild 41 och B bild 42 med koncept 3 är 
att läget för tyngdpunkterna inte ändras när man byter vikt på basenhet. Momentberäkningarna 
från friläggningarna ger oss att användaren behöver trycka ned handtaget med 13-20 kg för att 
lyfta upp framhjulen och lyfta i handtaget med 9-20 kg för att lyfta upp bakhjulen. Vikten är 
därmed hanterbar för den här konceptlösningen med enheterna framför och bakom varandra. 
 
 
 

 
Bild 41 Beräkning av kraften F med avseende på punkten A 

 

 
Bild 42 Beräkning av kraften F med avseende på punkten B 
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6.3.4 Bedömning av koncept 3 
Koncept 3 innebär att man låter tillverka en ny produkt där generatorn får andra applikationer 
än sedvanlig stationär funktion. Vid hopkoppling av basenheten och modulen, visas i bild 43, 
förs de båda delarna mot varandra och med styrklackens hjälp tillsammans med den geome-
triska formen på ytan kan de båda delarna vikas ihop mot varandra, varefter delarna låses fast 
med spännen. Lösningen med en styrklack hjälper spännena att ta upp nedåtgående kraft och 
underlättar även för användaren att spänna fasta de båda sidorna till varandra. Konceptet 
tillåter att man kan använda tyngre grundenheter med lämplig effekt. 
 

 
Bild 43 Beskrivning av styrklackens funktion. 

Lösningen med koncept 3 kan byggas in i höljet till generatorenheten eller kan man tillverka 
sammankopplingen separat och sälja som tillbehör till befintligt generatoraggregat. Före-
gående påstående möjliggörs först då modulerna finns på marknaden. Att ha moduler som inte 
kan användas annat än i kombination med en specifik grundenhet minskar marknaden för 
modulerna. Ett sätt att komma ifrån detta är att tillverka ett separat bakhjulspar med styrhand-
tag som kan sammankopplas till modulerna. Detta medför att man kan ha ett bas-modul-
system där modulerna även kan användas separat om de får ström från nätet. Modulerna blir 
då självständiga. Styrhandtaget på basenheten låses upp från basenheten och viks bakåt efter 
samankoppling av basenheten och modulen. Med sin lägre tyngdpunkt är det säkrare att 
använda koncept 3 på sluttande mark. Tekniskt sett är koncept 3 fullt möjligt att genomföra, 
men om det finns ett kundunderlag för produkten återstår att se. 

6.4 Vidareutveckling av koncept 4 (C3) 
Konceptförslaget C3 är att man placerar basenheten delvis ovanpå och delvis bakom modulen. 
Den stora skillnaden mot förgående koncept där man hade en vertikal skiljeyta är nu att man 
också har en utskjutande övre del. Hela basenhetens funktion behöver inte ligga bakom 
modulen, en del av dess ingående funktioner kan placeras ovanför modulen. Den fördel man 
får är att krafterna som användaren känner av minskar. Jämförelse mellan koncept 2 och 3 är 
att kraften minskar med motsvarande 1,4 till 6 kg för den totala vikten mellan 52 och 70kg för 
basenhet och modul. Minskningen är ungefär 1 N per centimeter som tyngdpunkterna närmar 
sig varandra. Tyngdpunktens höjd ökar dock något i detta fall, men är något mindre jämfört 
med om man har hela basenheten ovanpå modulen. 
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6.4.1 Framtagning av fästanordningar för vertikal yta med överskjutande 
del. 
De fästanordningssätt som finns för detta gränssnitt är i stort sett framtagna i koncept 3. 
Förutom alternativen med sneda hål och överliggande styrgropar kan de övriga mycket väl 
fungera till koncept 4. Ett nytt alternativ som framträder, se bild 44, är att man kan förse den 
överskjutande delen med profilskenor eller spår i vilka modulens motsvarande profiler kan 
skjutas in. 
 

 
Bild 44 Figur på profilskena och motsvarande del 

 6.4.2 Val av konceptförslag 

 
Alternativ Alternativ Kategori 
1 2 3 4 5 6 

. 1 Figurpassning Lätt för användaren att hantera 0 + 0 + + 

. 2 Hål vertikalt Enkel konstruktion + 0 + 0 0 

. 3 Hål horisontellt Hållbarhet 0 + + + + 

. 4 Snedställd skåra Pris att tillverka + 0 0 0 0 

. 5 Styrklack med centrering Förtroendegivande design 0 0 0 + + 

. 6 Profilskena Förtroendegivande funktion. 

M 
A 
L 
L 

0 0 + + + 
 Summa  2 2 3 4 4 

Tabell 6 En jämförelse av de olika funktionerna med hjälp av datummetoden. 

En jämförelse mellan alternativen med bedömning enligt föregående kriterier även presen-
terade i tabell 6, visar att de två bästa alternativen är styrklack med centrering och profil-
skenan. Vid jämförelse dem emellan finner man att profilskenan har vissa fördelar. Profilske-
nan har en enklare form att tillverka mellan den vertikala och horisontella överdelen i gräns-
snittet. Det kan också vara lättare för användaren att fästa basenheten med profilskenan än 
med styrklacken. Därmed får profilskenan representera koncept 4. 
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6.4.3 Konceptets egenskaper angående vikten 
Är liknande för koncept 4 och 3, varvid konceptet kan genomföras med avseende på vikten. 

6.4.4 Bedömning av koncept 4 
Samma lösningar som i koncept 3 med att låta tillverka en ny produkt. En extra bakre hjulsats 
till modulen och vikbart handtag gäller även för koncept 4. Användaren styr in modulen i 
profilskenan och fäster delarna med spännen. Spännena kan även fungera som handtag vid 
sammanförningen. Genom att konceptet har de båda tyngdpunkterna närmre varandra blir 
krafterna något reducerade för användaren. Eftersom basenheten sträcker sig över modulen 
kan bredden på generatorenheten hållas smalare, (arbetsbredden för en normalstor gräs-
klippare är 40 cm), jämfört med om man har basenheten på tvären bakom modulen. Samma 
resonemang om kundunderlag för koncept 3 gäller även här för koncept 4. Tekniskt sett är 
koncept 4 ett realistiskt koncept och värt att gå vidare med om man tror på att kunna fånga 
kundernas intresse. 

6.5 Val av koncept 
Vi har fyra koncept att jämföra för att sedan kunna välja ett som skall bli produktidé! Det man 
gör nu är att först betrakta konceptförslagen med distans. Skall man vara kritisk och ge 
konstruktiv kritik till koncepten kan man, om man vill, hänföra två av förslagen till en annan 
kategori av lösning. Det man anser då är att de båda förslagen mer liknar alternativa lösningar 
än en ny produktidé. De alternativa lösningar som behandlades i ett förgående kapitel är att 
sammankoppla två befintliga enheter, eller att modifiera produkter för att vinna ett annat 
användningsområde. Den ena är koncept 1, där man fäster två befintliga produkter mot 
varandra med diverse anordningar som redan är framtagna och finns på marknaden. Alla 
ingående komponenter finns redan varför det konceptet läggs ner. Det andra är koncept 2, där 
man modifierar eller tillverkar fästanordningar för att montera på en befintlig produkt. Även 
koncept 2 faller under alternativa lösningar då egentligen inget nytt tillkommer i form av en 
ny produktidé. Koncept 2 innebär endast en ny design på befintliga produkter. Kvarvarande 
koncept 3 och 4 är då i linje med den ursprungliga produktidén, varvid de är lämpligare att gå 
vidare med. 

6.5.1 Jämförelse mellan koncept 3 och 4  
Vid en första jämförelse tycks båda lösningarna vara jämbördiga. De kopplas samman på två 
olika sätt och det är mer användarens intryck som kan avgöra vilket koncept som är bäst. Ett 
förslag är att båda koncepten tas med i en kundundersökning. Det vi kan göra är att jämföra 
dem mot kravspecen, se tabell 7, samt andra tekniska aspekter. Ur kravspecen har vi 8 huvud-
punkter att jämföra koncepten mot, varav en del är basenhetens effekt vilken är lika för kon-
cepten. Andra kriterier kan väljas oberoende av koncepten. Det som är av värde att ur krav-
specen jämföra koncepten mot varandra med är: Enkel konstruktion, Enkelt gränssnitt, Använ-
darsäker, Klämsäker, Förtroendeingivande utseende och funktion. Andra egenskaper som 
skall jämföras är: Vikthantering vid svårare terräng, och hur modulen påverkar basenheten. 
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Koncept Kriterier 
3 4 

Enkel konstruktion 0 0 
Användarsäker 0 0 
Klämsäker + 0 
Förtroendeingivande utseende 0 0 
Förtroendeingivande funktion 0 0 
Vikthantering vid svårare terräng 0 + 
Hur modulen påverkar basenheten. 0 + 

Summa 1 2 

Tabell 7 Jämförelse mellan koncept 3 och 4 

Jämförelsen blev så jämn som man tidigare förutsåg! Koncept 4 verkar vara det bättre av dem. 
Klämrisken kan åtgärdas i fortsatt utveckling av produkten. Det bedömdes att koncept 4 har 
fördelar vid hanteringen av modulen. Det är lättare att få noggrannhet hur modulen är i 
förhållande till marken. Dessutom hjälper profilskenan eller spåret i överdelen att avlasta 
spännena mot krafter i alla riktningar utom i den riktningen som spännena skall arbeta mot. 
Med avseende på de fördelar som koncept 4 har, väljs den lösningen för produktens utseende 
och tillämpning. 
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7 Resultat och slutsats  

7.1 Resultat 
Produktidén har i detta exjobb utvecklats till en basenhet på 37 kg som med hjälp av en ut-
skjutande del och därunder två profilskenor sammankopplas med önskad modul, se cad-
ritning 1, 2 och 3. Produkten kan ha arbetsbredder upp till 50 cm för att lättare få plats med 
motor och generator mellan hjulen. För att basenheten lättare skall kunna förvaras och kunna 
användas stationärt kan handtaget vikas över basenheten och på så vis även fungera som stöd. 
Handtaget är tänkt att ledas på två ställen och låsas fast i nedfällt läge till basenheten. När man 
vill använda basenheten tillsammans med en modul viks först handtaget till lodrät ställning 
varvid lederna låses och basenheten dras till modulen, se cad-ritning 1. När modulen är på-
kopplad och fastspänd vrids handtaget från sitt lodräta läge och viks bakåt till sitt sneda läge 
för användning av produkten. Sammansättningen illustreras i bilaga 1, bildsvit 1-6. 
 
Basenhetens utformning med en överskjutande del med profilskenor är till fördel för fäst-
anordningen. Spännena slipper att ta upp onödiga krafter än de som skall låsa fast modul och 
basenhet mot varandra. När man passerar ett gupp vid framförandet av ekipaget tas krafterna 
upp i upphängningsanordningen i stället för i spännena. Handtagets låsfunktioner är inte med-
tagna i cad-ritningen, Bilaga 2 bildsvit 1-5 visar ett tänkt förslag till handtagets lösning. 
Eventuell extra utrusning kan med fördel placeras på modulen så att onödig vikt inte dras runt 
i onödan, t.ex. strålkastare, som förmodligen kan behövas vid snöröjning. Basenhetens vikt 
blir cirka 37 kg för en önskad effekt på 2.6 kW, vikten är skattad med hänsyn till befintliga 
elverk. Eldrivna standardgräsklippare väger kring 15 kg så bruksvikten för produkten inklu-
sive basenhet och klipparmodul förmodas bli 52 kg. En vidare undersökning av den antagna 
vikten måste göras för att bekräfta att skattningen är korrekt. Även val av motorer och gene-
ratorer måste få en utvidgad översyn beträffande vilka alternativ som kan bli mest lämpliga. 
Detta hamnar dock utanför examensarbetet. Bilaga 3 visar  ingående komponenter i ett 
befintligt elverk. 
 

 
Cad-ritning 1 Ritningen visar den tänkta lösningen på basenheten. 
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Cad-ritning 2 En tänkt lösning på basenheten med standardspännen och profilskenor. 

 

Cad-ritning 3 En modul med gräsklipparfunktion. 
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7.2 Slutsats  
 
En vikt på 52 kg är alltför mycket för att aggregatet skall kunna användas som en gräsklip-
pare. Produkten blir genast mer tilltalande om det är möjligt att drastiskt minska vikten. Det är 
inte självklart att detta är möjligt med tanke på att tillverkare av elgeneratorer och elverk redan 
borde ha tagit fram sådan viktminskning. Dessutom, om man antar att generatorenheten kunde 
reduceras till lämpligt vikt, måste man se på andra möjligheter. Låt oss anta att vikten blir så 
liten att generatordelen går att använda till vår produkt. Om vikten minskas kan koncept 1 och 
2 vara bättre än det framtagna och i så fall blir de alternativa lösningarna bättre.  
 
Slutsatsen är att inte göra någon kundundersökning för fortsatt utveckling av produktidén, 
utan att inrikta sig på de alternativa lösningarna. I första hand kan man fokusera på att modi-
fiera befintliga produkter, särskilt gräsklippare som kunde förses med en extra utgående axel. 
Man kan styra ut spänningen enligt varvtalsregleringsschemat bild 6 sidan 19. Motorkraften 
kan då lånas från befintliga modifierade maskiner som finns till hands, mellan 3 till 4 hk är 
aktuellt effektbehov. Enklast är dock att få producenter av befintliga system, där motorn är 
basenheten, att utöka sitt sortiment med en generator. 
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Bilaga 1 6 Cad-bilder om hopsättningen av basenheten och modulen.  

Bilaga 1.1 Basenheten och modulen vid varandra. 

 

Bilaga 1.2 Basenheten och modulen sätts till varandra med hjälp av profilskenan. 



  
 

 

Bilaga 1.3 Basenheten och modulen förs samman med hjälp av profilskenan. 

 

Bilaga 1.4 Standardspännet på basenheten fästs till motsvarande del på modulen. 



  
 

 

Bilaga 1.5 Modulen låses till basenheten. 

 

Bilaga 1.6 Handtaget ändrar läge för att använda produkten. 



  
 



  
 

Bilaga 2: En studie av 5 cad-bilder om handtaget. 

 
Bilaga 2.1  Studie av handtaget. 

 
Bilaga 2.2 Handtaget låses upp och viks bakåt till att handtagets inre del når den bruna stopp-plattan. 



  
 

 
Bilaga 2.3 Den nu gråa stopp-platan är borttagen och övriga delar av hjulen tas bort. 

 
Bilaga 2.4 Handtagets och hjulens olika delar för monterimg. 



  
 

 
Bilaga 2.5 Hjul, axel och handtaget. 



  
 



  
 

Bilaga 3 Ingående komponenter i ett elverk. 
 

 
 
http://www.briggsandstratton.com/display/router.asp?docid=76583 

Regnskyddad reglagepanel 
Skyddar reglagen mot regn, smuts, damm och skräp. 
Eluttag 
Alla eluttag är säkrade med överströmsskydd. Välj ett elverk som har den typ av 
uttag du behöver. 
Bränsletankar 
Större bränsletankar ger lägre drifttider utan avbrott. 
Motor 
OHV(toppventil)-motorer har längre livslängd, längre drifttider, lägre 
bränsleförbrukning och är tystare. 
Ljuddämpare 
Sänker ljudnivån. Leta efter SuperSilencer™-ljuddämparen som ger ännu lägre 
ljudnivå. 
Hjul 
Leta efter luftfyllda hjul som rullar lättare på ojämn mark på exempelvis 
byggplatser. 



  
 



  
 

Bilaga 4 
 
 
 

Apparat 
 

Driftwattal* 
 

Apparat 
 

Driftwattal* 
 

  Lysrör 35   Hyvelmaskin 700 

  Centralvärmepump 100   5" vinkelslipmaskin 750 
 Glödlampa 100   Gräsklippare 10" Hover 1000 

  Video 100   Hårtork 1000 

  Slipmaskin 175   5" cirkelsåg 1000 

  Kylskåp 200 
 

Överfräsmaskin 1000 

  Crock-Pot 200   Bandslipmaskin 1020 

  Radio/Hifi 200   Dammsugare 1100 

  Färg-TV 250   Kaffemaskin 1200 
  VDU 300   Ångstrykjärn 1250 

  Trådtrimmer 300   Cementblandare 1320 

  Skrivare 350   Kedjesåg 10" - 16" 1500 

  Figursåg 400   600W mikrovågsugn 1500 

  Bänkslipmaskin 400   Portabel värmeapparat 1500 
 
 Dator 400   Varmluftspistol 1500 

  13mm borr 450   Fotokopieringsmaskin 1600 

  Orbitalslip 450   8" golvslipmaskin 2000 

  Häcksax 500   Luftkompressor 2200 

  Strålkastare 500   12" slipmaskin 2500 

  4" vinkelslipmaskin 550   Tepanna 2500 

  1/3 HK högtryckssprut 600   Fläktförvärmare 3000 

  Faxapparat 600   Hammare/Brytare 3000 

  13mm slagborr 600   1 HK högtryckstvätt 3500 

  Djupfrys 700   Svetsaggregat - 130A 3500 

  Slagborr 700   Tvättmaskin  4000 
 
 

 
*Motsvarande max. 
kVA: Vissa tillverkare ger 
märkdata i kVA genom 
att lägga på 25% på 
effekten. Denna siffra är 
avsedd för jämförelse 
med dessa värden. 

    

*Obs: Kontrollera alltid 
specifik elinfomation på 
verktygets eller 
apparatens märkplåt.   

 



  
 



  
 

Bilaga 5 
 
 
Checklista 
 
1 FUNKTION 

- Vad är syftet med produkten, vilken är dess uppgift? 
- Vilka extra funktioner skall finnas? 
- Etc., 

 
2 FUNKTIONSBESTÄMMANDE EGENSKAPER 

- Vilka prestanda skall produkten ha? 
- Innebär tillverkning, montering, distribution eller användning att produktens 

storlek eller vikt måste begränsas? 
- Vilka sekundära ”outputs” kan komma i fråga? 
- Etc. 
 

3 BRUKSTIDSEGENSKAPER 
- Vilken miljö skall produkten användas? 
- Hur ofta skall produkten användas? 
- Vilken är produktens livslängd? 
- Är underhåll nödvändigt och möjligt? 
- Vilka delar kan behövas bytas ut? 
- Vilka delar behöver vara åtkomliga? 
- Skall produkten kunna uppgraderas i framtiden? 
- Finns det några begränsningar i t.ex. energiförbrukningen? 
- Etc. 
 

4 TILLVERKNINGSEGENSKAPER 
- Skall produkten tillverkas med nuvarande maskinpark? 
- Är det ekonomiskt lönsamt att investera i nya maskiner? 
- Skall tillverkningen ske hos något annat företag? 
- Skall / behöver produkten provas och vad innebär detta? 
- Behöver produkten testas efter tillverkningen? 
- När skall produktionen påbörjas? 
 

5 DISTRIBUTIONSEGENSKAPER 
- Vilken transport krävs under och efter produktionen av produkten? 
- Skall produkten lagras, i så fall vilka kravs då på produkten? 
- Kräver produkten emballage och vad har emballaget för syfte? 
- Skall produkten monteras/installeras efter leverans (i så fall av vem)? 
- Etc. 
 

6 LEVERANS- OCH PLANERINGSEGENSKAPER 
- Hur många skall tillverkas? 
- Skall tillverkningen ske kontinuerligt eller satsvis? 
- Etc. 
 

 



  
 

7 SÄKERHETS/ERGONOMISKA EGENSKAPER 
- Vilka egenskaper skall produkten ha för att vara ergonomisk? 
- Vilka egenskaper krävs för att den skall vara användarsäker? 
- Vilka sekundära outputs finns som kan påverka användaren? 
- Krävs det speciella anordningar för att användaren (och andra) inte skall 

riskera att skadas? 
- Etc. 
 

8 ESTETISKA EGENSKAPER 
- Vilka krav ställer användarna/kunderna? 
- Skall produkten utformas så att den följer stilen på företagets övriga 

produkter och vad innebär detta? 
- Behöver man ta hänsyn till trender och mode för denna typ av produkt? 
- Etc. 
 

9 LAGEGENSKAPER 
- Vilka lagar skall produkten följa? 
- För vilka typer av oförutsedda eller oavsiktliga olyckor kan företaget hållas 

ansvarigt? 
- Vilka standarder måste produkten följa? 
- Innebär produkten patentintrång och hur kan detta undvikas? 
- Etc. 
 

10 EKONOMISKA EGENSKAPER 
- Vilken tillverkningskostnad är tillåten? 
- Vad får driftskostnaden vara? 
- Försäljningspris? 
- Skrotnings-/demonteringskostnad? 
- Etc. 
  

11 SKROTNINGS- OCH ÅTERVINNINGS EGENSKAPER 
- Skall delsystem/komponenter/material/ återanvändas? 
- Skall produkten separeras i olika material och/eller delar vid skrotning? 
- Skall produkten demonteras, vilka krav ställer detta på produkten? 
- Etc. 
 

12 EKOLOGISKA EGENSKAPER 
- Vilka material skall undvikas p.g.a. negativ miljöpåverkan under 

tillverkning, användning eller skrotning? 
- Etc. 
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