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Redesign av gallervält för Svea Redskap AB  
Författare: Oscar Pettersson  

Uppdragsgivare: Enkler Martin, Svea Redskap AB 

 
Sammanfattning 

 
Denna rapport handlar om redesign av en gallervält för företaget Svea Redskap AB. Svea 
Redskap AB är ett litet företag beläget i Knutby som tar fram, utvecklar och säljer 
trädgårdsredskap. Martin Enkler är grundaren av Svea Redskap AB och beställare samt 
handledare på företaget. Jag har fått i uppgift av honom att redesigna företagets 
gallervält. Dagens gallervält (se bilaga 1) har två uppluckrande och packande vältar 
monterad efter varandra med ett höj och sänkbart gallerjärn emellan.  
 
Följande verktyg och lösningsmetoder har tillämpas i denna designprocess för att ta 
fram ett nytt förslag på gallervält: planering av arbetet med hjälp av Gantt-schema, 
framtagning av funktionsanalys och kravspecifikation som sedan efterföljs av tänkt 
målgrupp, idé och konceptgenereringsfas, konceptutvärdering med Pughs-
beslutsmatris, beslut om koncept och avslutas med produktdesignfasen. 
Funktionsanalysen preciserar vilka roller de olika funktionerna hos produkten har. 
Kravspecifikationen innehåller krav på befintlig produkt samt krav på redesignad 
produkt. I kravspecifikationen tas följande krav upp: införa möjlighet för sådd hos 
produkten, en bakre slät vältcylinder för att platta till jorden, förbättrad 
monteringsvänlighet, inneha färre komponenter samt inneha god design. Gallerjärnet 
från den tidigare välten tas bort samt även nivåregleringen för denna. Detta ger 
möjligheter för en mer stum konstruktion och möjlighet till färre komponenter i 
produkten. Huvudmålgruppen är branschfolk som använder denna produkt i sitt arbete 
så som fastighetsskötare, golfbaneskötare och markarbetare (Martin Enkler 2007). 
Produkten ska vara praktisk, gedigen för att tilltala målgruppen. Idé och 
konceptgenereringsfasen gav idéer som att integrera möjlighet för upphängning av 
manuell eller automatisk såmaskin, slät bakre vältcylinder, placering av tyngd för bättre 
packningsförmåga, lösningar på färre ingående komponenter samt nya 
tillverkningsmetoder. Konceptutvärderingen med hjälp av Pughs-beslutsmatris visar att 
det bästa konceptet innefattar följande: möjlighet för manuell såmaskin, flat bakre 
vältcylinder, placering av tyngd över främre delen av bakre vältcylinder, lucka för att ge 
ett mer tillfredställande utseende, borttagning av gallerjärn och dess höj och 
sänkbarhetsfunktion, färre komponenter där flera av dessa har samma konstruktion, 
tillämpande av punktsvetsning vid tillverkning. Därefter beslutade vi om konceptet och 
antog de ovan nämnda funktioner och lösningar. Produktdesignfasen omfattar 
skissförslag till slutgiltigt produktförslag, beslutande om slutgiltigt produktförslag, 
framtagning av skiss, ritningar, 3D-modellering i Solid Works på slutgiltigt 
produktförslag. 
 
Resultatet blev ett produktförslag som innefattar de ovan nämnda funktioner och 
lösningar som förväntades att lösas i detta arbete (se även resultat i bilaga 6 och 7). 
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Förord 

 
Jag vill tacka Martin Enkler på Svea Redskap AB för sin öppenhet, uppmuntrande och 
nyfikenhet.  
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1. Inledning 

 
Svea Redskap AB är ett litet företag beläget i Knutby som tar fram, utvecklar och säljer 
trädgårdsredskap. Martin Enkler är grundaren av Svea Redskap AB och beställare samt 
handledare på företaget. Uppgiften är att redesigna företagets gallervält. Den nuvarande 
gallervälten säljs inte som önskat pga. flertalet orsaker. Huvudorsaken är att kunden 
inte ser produktens kundfördelar (Martin Enkler 2007).  
 
En konventionell gallervält består utav en cylinder av galler som rullar på en axel (se 
bilaga 1). Gallervälten används för att platta till jord som man har sått gräs på. Dess 
funktion är att gallret luftar jorden samtidigt som den plattar till den. 
 
Svea Redskap AB:s nuvarande gallervält har två gallercylindrar monterade efter varandra 
för att ge ökad effekt. Problemet är att kunden inte ser denna fördel i sådan effekt som 
önskas. Därför vill Martin Enkler på Svea Redskap AB öka produktfördelarna hos 
produkten så att alla moment vid grässådd utförs av välten i en och samma produkt. 
Martin ser även att det bästa för jorden är ändå att den blir helt platt efter sådd. Svea 
Redskap AB:s nuvarande gallervält är idag för dyr att tillverka i förhållande till 
försäljning. Den är även svårmonterad då den innefattar många komponenter. Martin 
har givit mig i uppgift att redesigna denna så att den först luckrar upp jorden med en 
galler cylinder, att den därefter sår frön och sedan avslutar med att platta till sådden och 
jorden samtidigt som den innefattar god design.  
 

2. Syfte och mål 

 
Syftet med arbetet är att som student påvisa kunnande i att ta fram ett förslag till 
produkt på ett tillfredställande sätt av en beställare. Syftet är även att påvisa mina 
kunskaper från utbildningen innovation och produktdesign vid Mälardalens Högskola 
för mig personligen samt institutionen och företaget Svea Redskap AB. Syftet är också 
att Svea Redskap AB:s nuvarande gallervält ska redesignas så att möjlighet till sådd kan 
integreras i produkten samt att den bakre cylindervälten är slät så att den packar sådden 
och jorden. Det är önskvärt att välten blir mer monteringsvänlig samt att 
omkostnaderna blir lägre men inte nödvändigt vis om produkten kan få nya kvalitéer, 
design och funktioner till samma omkostnad som idag. 
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3. Projektdirektiv 

 
Framtagning av ett förslag på lösning där slutresultatet bestäms av student. Martin 
inspirerar och delger åsikter för framtagning av ett bra koncept. Om Martin ser fördelar 
med produkten så kan eventuell realisering bli aktuellt efter utfört arbete. 
 
Villkor som ska tilläggas till dagens vält för att produkten ska vara realistisk för 
tillverkning är: 

• Medge möjligheter för sådd 
• Inneha platt vält efter sådd  

 

4. Problemformulering 

 
När en gräsmatta sås behöver man först luckra jord med en gallervält, kratta eller 
liknande för att fröna ska komma ned i jorden. Därefter sås fröna och täcks sedan med 
den uppluckrade jorden, helst med en vält. Problem som oftast uppstår vid grässådd är 
att torra luftkanaler bildas i jorden efter sådd och bevattning pga. att vatten avdunstar. 
Dessa kanaler leder sedan bort fukt från gräsfröet och fröet torkar ut och hinner inte 
växa (Martin Enkler 2007). Detta undviks genom måttlig bevattning samt om jorden 
plattas till och packas så att vatten och framförallt inte luft kan bilda uttorkande 
kanaler. I dag utförs dessa tre steg (dvs. luckra, så frön och packa) var för sig samtidigt 
som packningen oftast är bristfällig. Problemställningen blir att lösa en integrering av 
dessa funktioner så att de kan utföras på i ett steg istället för tre. Med hjälp av 
kravspecifikation (se bilaga 3) och framförallt funktionsanalys kan de egenskaper som 
behövs adderas till gallervälten därmed listas och värderas. Utifrån värdering i 
funktionsanalysen (se bilaga 4) ser jag vad jag ska koncentrera mig på i det fortsatta 
arbetet för framtagning av en relevant och kravuppfyllande konceptmodell. 
 

• En lösning med integrering av stegen: luckring, sådd och packning. 
• Uppfylla krav i kravspecifikation. 

 

5. Projektavgränsningar 

 
Examensarbetet kommer att resultera i en konceptmodell i 3D-CAD. Prototyp tas enbart 
fram som ett efterföljande arbete av denna rapport om konceptet anses värdigt 
produktlansering. Detta utförs då av Svea Redskap AB. Lämplighet av produkt bedöms 
av Martin Enkler för Svea Redskap AB. Projektet avgränsas till att enbart visa Martin 
Enkler på en möjlig redesign. 
 



 
 7 

Vissa produktutvecklingsverktyg förbises i processen då gallervältar har en smal 
försäljningsmarknad. Svea Redskap AB är ett litet företag samt är dess ägare Martin 
Enkler specialist inom sitt område. Hade produkten och företaget varit av större 
omfattning hade givetvis fler lösningsmetoder och verktyg tillämpats. ”Every company 
has its own culture for product development and there is no ”correct” number of 
concept to select” (David G.Ullman 2003; 177). Tidsutrymmet för denna uppgift är också 
bidragande orsak till detta. 
 
Omkonstruering sker ej efter val av slutgiltigt produktförslag. Detta med hänsyn till 
uppgiftens tidsomfattning. 
 

6. Teoretisk bakgrund och 

lösningsmetoder 

 
Bakgrunden och upplägget av designprocessen baseras på David G.Ullmans teorier i 
boken ”The Mechanical design process”. Tillämpade designprocess börjar med 
framtagning av funktionsanalys och kravspecifikation för att sedan efterföljas av tänkt 
målgrupp, idé och konceptgenereringsfas, konceptutvärdering, beslut om koncept och 
avslutas med produktdesignfasen. Samtliga av dessa områden behandlas av Ullman. 
Dessa verktyg och lösningsmetoder preciseras mer nedan. Ullmans material och teori 
går även hand i hand med teori från kurserna design och produktutveckling samt 
kursen industridesign. Kravspecifikation som behandlas i Pk-teori innefattar krav som 
den tilltänkta produkten ska, bör eller är önskvärda att uppfylla. En verbal brief som 
behandlas i design och produktutveckling fungerar som ett inspirationsmaterial till den 
tilltänkta produkten och ska ge en fingervisning om hur designprojektet kan tänkas 
fortlöpa. En Kravspecifikation kan då fungera som underlag för en verbal brief och de 
kan därför fungera bra med varandra i en designprocess. Verktyget verbal brief tillämpas 
inte i denna rapport men ser ändå denna iakttagelse som intressant.   
 
Planering av denna designprocess utgörs av ett Gantt-schema som delar in aktiviteter 
efter tidsramen för arbetet (David G.Ullman 2003; 103). 
   
En designprocess kan se ut på olika sätt beroende på hur man går tillväga, vad man 
använder för verktyg i denna etc. I detta arbete används en tydlig kravspecifikation på 
produkten för att få en klar bild över vad som kan förändras och förbättras hos 
produkten för att tillfredställa på ett sådant sätt att produkten kan säljas så som önskat. 
En kravspecifikation ger en klar bild av designproblemet (David G.Ullman 2003; 72) och 
hjälper till att skapa riktlinjer att gå efter samtidigt som den fungerar som en slags 
uppdragsbeskrivning. I samarbete med Martin har krav som ställs på produkten idag 
och även krav som är önskvärda för produkten listats. Det är bra att utgå från en 
kravspecifikation då det ger en tydlig bild av vad som efterfrågas i projektet och vad som 
önskas få ut av det hela vad gäller produkten som redesignas.  
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Funktionsanalys används för att avgöra vilka funktioner som är nödvändiga hos 
produkten (David G.Ullman 2003; 139) samt används för att få en klar överblick över hur 
dessa kan kombineras i en slutgiltig konceptmodell. Funktionsanalysen fungerar som 
underlag till idégenereringsfasen (David G.Ullman 2003; 157). Funktionsanalysen 
används också för att precisera vilka roller de olika funktionerna har (Kenneth Österlin 
Liber 2003; 36) vilket förstärker dessas roll i den slutgiltiga konceptlösningen.  
 
Efter utformande av kravspecifikation samt funktionsanalys följer idégenereringsfasen. I 
denna fas används brainstorming för att komma fram till bra idéer och 
konceptlösningar. Brainstorming är ett grundläggande kreativitetshjälpsmedel (David 
G.Ullman 2003; 157). Detta är ett viktigt led där kvalitén på den tilltänkta produkten kan 
öka med ökande generering av lösningsförslag (David G.Ullman 2003; 157). 
 
Idégenereringsfasen följs upp av konceptutvärdering där alla idéer och lösningsförslag 
bejakas för att generera ett tillfredställande koncept som lever upp till 
kravspecifikationen (David G.Ullman 2003; 182). I konceptutvärderingsfasen tillämpades 
Pughs-beslutsmatris för att visa med värden vilket av de framtagna koncepten som är 
mest lämpat för slutgiltigt produktförslag (David G.Ullman 2003; 185). 
 
Därefter tillämpades skiss samt CAD 3D-modellering i Solid Works vid 
produktdesignfasen för att få ett underlag som kan kommuniceras, visa vilka 
operationer som finns i den tilltänkta produkten (David G.Ullman 2003; 211) samt 
fungera som en slutgiltig lösning på designproblemet. 
 
Verktyget QFD har förbisetts (quality function deployment) för utvecklandet av en 
kravspecifikation då Martin har stor erfarenhet av sin marknad och bransch. Martin har 
stor kunskap om vad kunderna efterfrågar, vad de kan tänkas betala för en produkt samt 
vad kunden sätter värde i etc. Hans kunskap utgör grunden för kravspecifikationen. 
Egna erfarenheter vid användandet av produkten ligger också som grund för de 
önskvärda funktionerna hos produkten från tidigare yrkeserfarenhet. 
 
Verktyget DFA (Design for assembley) har också förbisetts då det ej känns nödvändigt 
för denna produkt. 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

 
Det var inte självklart i början av arbetet att just företagets gallervält skulle redesignas. 
Martin har många produkter i sitt företag där gallervälten är en sådan produkt som har 
kommit i skymd undan efter dålig produktförsäljning. Efter att en kund beställt en 
gallervält kom Martin på idén att just denna produkt är intressant och i behov av en 
redesign. Inom produktens målgrupp är efterfrågan stor på gallervältar. Däremot säljer 
inte Svea Redskaps AB:s gallervält som önskat. Martin anser att välten kan få ökad 
försäljning om den innefattar alla steg vid sådd av gräsmatta. Detta skulle då innebära 
en överlägsen produktfördel på marknaden då det i nuläget ej finns en sådan produkt på 
marknaden (Martin Enkler 2007).  
 
Arbetet planerades med ett Gantt-schema. Ett Gantt-schema hjälper till att göra en 
ordning över vilka aktiviteter som ska ske i vilken ordning efter varandra (se bilaga 2).  
 
En kravspecifikation utformades (se bilaga 3) för produkten med hjälp av Martin. Frågor 
som uppkom vid framtagandet av kravspecifikationen var t.ex. vad behöver gallervälten 
för nya egenskaper för att innefatta denna produktfördel? Ganska snabbt visade sig en 
vision om hur resultatet skulle kunna se ut på funktionsnivå vid framtagning av 
kravspecifikation. Martin berättade om hur sådd av gräsmatta går till och att han tror på 
att integrera de tre stegen luckring, sådd och tillplattning varpå dessa egenskaper lades 
till i kravspecifikationen. Användaren vill göra så få steg som möjligt vid sådd och 
brukar därför hellre en lösning där alla processtegen utförs i ett och samma processteg. 
För att detta ska kunna uppnås lades att medge sådd och tillplattande bakre vältcylinder 
till som krav på den tilltänkta produkten samt god design. God design innefattar att 
konceptmodellen får ett utseende som ska tilltala den tänkta målgruppen. 
 
Huvudmålgruppen är branschfolk som använder denna produkt i arbetet så som 
fastighetsskötare, golfbaneskötare och markarbetare (Martin Enkler 2007). Dessa 
kunder vill se en vält som i första hand är praktisk för dess syfte men även att den känns 
gedigen som produkt och exteriört för dess miljö där den är tänkt att användas. Den 
primära designavsikten ur ett sådant perspektiv blir att utforma den så att den utstrålar 
gedigen och genuin grässådd.  Även privatpersoner kan komma i kontakt med 
produkten och därför utgör de delmålgruppen. Dessa kunder ser mer till att denna 
produkt ska vara något fint i deras trädgård. Ett smycke för det arbete den ska utföra. 
Denna önskan har dock lägre prioritet än den förstnämnda ur designsynpunkt. 
 
I funktionsanalysen klassificerades alla tänkta funktioner i ett naturligt led från 
kravspecifikationen. Eftersom sådden behöver uppluckring och tillplattning av jorden så 
blir medge sådd huvudfunktion för den nya konceptmodellen. Vältning och uppluckring 
blir då naturligt nödvändiga funktioner för att sådd ska kunna uppnås som önskat. 
Produkten får därigenom en helt ny huvudfunktion där produkten är beroende av en 
fristående lösning för sådd för att produkten ska kunna fungera. Utan lösning för sådd 
integrerat mellan de båda vältarna kan endast den nya konceptmodellen användas till 



vältning och packning av jorden eftersom funktionen uppluckring enbart existerar om 
sådden kommer mellan stegen uppluckring och vältning
 
 

Idé och konceptgenereringsfasen
 
För att lösa de nya 
funktionerna är 
alternativen olika. Det 
första idén för att lösa 
huvudfunktionen medge 
sådd är en såmaskin med 
spjäll som fylls med frön 
som sedan rinner ut ur en 
behållare och spjäll som 
öppnas manuellt vid 
början av sådd. Spjället är 
reglerat i storlek så att 
gräsfröna rinner ut i 
lagom takt.                
 

Fig 7.2, Skiss automatisk såmaskin.
 
De två typerna av såmaskiner ska då också antingen köpas in färdiga till produkten eller 
tillverkas genom egen tillverkning. 
 
Kravet på tillplattande bakre vält
ska vara slät vilket känns som ett 
jorden efter sådd. Någon annan bättre idé existerade inte.
 

 

vältning och packning av jorden eftersom funktionen uppluckring enbart existerar om 
sådden kommer mellan stegen uppluckring och vältning (se bilaga 4).

genereringsfasen  

              Fig 7.1, Skiss manuell såmaskin. 

g 7.2, Skiss automatisk såmaskin. 

De två typerna av såmaskiner ska då också antingen köpas in färdiga till produkten eller 
tillverkas genom egen tillverkning.  

illplattande bakre vältcylinder fick endast en idé, att den bakre vältcylindern
vara slät vilket känns som ett naturligt steg för att åstadkomma en plan yta av 

Någon annan bättre idé existerade inte. 
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vältning och packning av jorden eftersom funktionen uppluckring enbart existerar om 
. 

En annan idé är 
att montera en 
automatisk 
såmaskin som 
drivs av en av 
vältarna, antingen 
genom remdrift 
eller placering så 
att såmaskinens 
drivhjul sitter 
monterat i direkt 
kontakt med en 
vältcylinder. 

De två typerna av såmaskiner ska då också antingen köpas in färdiga till produkten eller 

att den bakre vältcylindern 
steg för att åstadkomma en plan yta av 



Tidigare produkt erbjuder 
möjlighet för tyngd för att 
skapa tryck för vältarna. 
Placeringen för tyngd var 
centrerad på den tidigare 
produkten. Två idéer för 
lösning av möjlighet för tyngd 
togs fram. Den första idén är 
att svetsa fast en konsol för att 
skapa tilltänkt plats för tyngd. 
Den placeras över främre delen 
av den bakre vältcylindern för 
att skapa tryck där det behövs 
som mest. Den främre välten 
har inte samma behov av tryck som den bakre. Den främre välten får samtidigt en viss 
del av trycket som är tillräckligt för att välten ska uppfylla sin funktion. Därav valet av 
placering för att åstadkomma optimalt try
 

Den andra idén är att fylla vatten i luftrum som skapas i de båda vältarna då rätt volym 
skulle kunna ge optimal tryck för båda vältarna.
 
Vid ett möte på Svea Redskap
AB skulle en av de tidigare 
gallervältarna monteras för 
försäljning. Martin beklagade 
att välten inte var 
monteringsvänlig nog p.g.a.
flertalet komponenter samt att
mångfalden av komponenter 
är dyrt att tillverka. Genom att 
göra färre komponenter med 
samma utförande så att de kan 
tillverkas genom samma 
tillverkningsmetod och stycke
kan antalet komponenter 

Fig 7.4, Skiss: tyngd placerad i bakre vältcylinder.

 

lösning av möjlighet för tyngd 
är 

för att 
skapa tilltänkt plats för tyngd. 

ämre delen 
n för 

behövs 
som mest. Den främre välten 
har inte samma behov av tryck som den bakre. Den främre välten får samtidigt en viss 
del av trycket som är tillräckligt för att välten ska uppfylla sin funktion. Därav valet av 
placering för att åstadkomma optimalt tryck för de två vältarna.  

 
Den andra idén är att fylla vatten i luftrum som skapas i de båda vältarna då rätt volym 
skulle kunna ge optimal tryck för båda vältarna. 

på Svea Redskap 

n beklagade 

a. 
samt att 

mångfalden av komponenter 
Genom att 

göra färre komponenter med 
samma utförande så att de kan 

ingsmetod och stycke 

Fig 7.3, Skiss: tyngd placerad övre bakre 
vältcylinder. 

Fig 7.4, Skiss: tyngd placerad i bakre vältcylinder. 

Fig 7.5, Bild vid montering av tidigare gallervält.
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har inte samma behov av tryck som den bakre. Den främre välten får samtidigt en viss 
del av trycket som är tillräckligt för att välten ska uppfylla sin funktion. Därav valet av 

Den andra idén är att fylla vatten i luftrum som skapas i de båda vältarna då rätt volym 

Fig 7.3, Skiss: tyngd placerad övre bakre 

Fig 7.5, Bild vid montering av tidigare gallervält. 
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minskas samt öka monteringsvänligheten. Sidostyckena kan ha samma form och kan 
stansas ut ur samma gods. Även mittkonsolerna kan vara identiska och ha samma 
tillverkningsmetod. Detta underlättar montering så som tillverkning med färre steg då 
både sidostycken och mittkonsoler kan göras efter samma principer. Monteringen kan 
även bli vänligare då dessa fyra delar som bygger upp konstruktionen kan punktsvetsas 
ihop på fabrik för att minimera både svetslängd samt komponentmängd innan leverans. 
Det man förlorar på detta är packbarheten vilken inte är nödvändig då Martin levererar 
sina produkter färdigmonterade, det spar tid även för Martin. Punktsvetsning får även 
ner tillverkningskostnaden. 
 

Konceptutvärdering 
 
I konceptutvärderingen utformades en så kallad Pugh-matris för att värdera fyra olika 
konceptkombinationer (se bilaga 5). Pugh-matrisen fungerar som ett slags 
beslutsunderlag för beslut om slutgiltigt koncept. Värderingen av idéerna för 
måluppfyllande bygger på egna uppskattningar utifrån kravspecifikation mm. Pugh-
matrisen visar att en kombination av möjlighet till upphängning av manuell såmaskin 
och tyngd placerad över den främre delen av den bakre vältcylindern är det koncept 
som mest uppfyller kraven för den tilltänkta produkten. Den visar även tydligt att de 
nya funktionerna och idéerna ökar produktens måluppfyllelse avsevärt. 
 
Vid konceptutvärderingsmöte på Svea Redskap AB konstaterades att kostnaden för att 
tillverka en egen såmaskin är för stor vilket gör att såmaskin köps in. Endast fästen för 
en fristående såmaskin behöver då integreras i konceptmodellen. Fästena placeras så att 
såmaskinen kan häktas på centrerad i välten. En automatisk såmaskin är dyrare både att 
köpa och tillverka än en konventionell icke automatisk såmaskin samtidigt som det är 
en mer komplex konstruktion som måste lösas för integrering i välten. Därför valdes det 
första konceptet med fästen för inköpt konventionell såmaskin. Ett efterkommande 
arbete till detta blir att hitta lämplig leverantör av manuell såmaskin. Denna såmaskin 
av typen Gardena classic universalspridare 300 har en manuell såmaskin med spjäll som 
reglerar mängden frö som ska sås. Såmaskinen har även hjul och handtag vilket inte 
skulle vara nödvändigt i vår tilltänkta produkt. Gardena kan eventuellt leverera endast 
såmaskinen för att integreras i vår tilltänkta produkt.  
 

 

Fig 7.6, Gardena classic 300, http://www.gardena.se/catalog/index.cfm?lang=se (under: 
trädgårdsredskap, universalspridare). 
 
Slät bakre vältcylinder sågs både av mig och Martin som en självklarhet och läggs till det 
slutgiltiga konceptet. 
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Den första idén för placering av möjlighet för tyngd är den som passar bäst för 
ändamålet. Den första idén är enklare att tillverka och dessutom blir den andra idén 
krångligare att hantera.  
 
En lucka lades även till produkten ur designsynpunkt. En lucka över såmaskinen ger ett 
mer tillfredställande utseende och produktidentifierande, den upplevs mer enhetlig. 
Luckan fästes bakåt med pinngångjärn samt magnetremsa i fronten. 
 
Den tidigare välten har även gallerjärn som bestod av metallstavar med uppgift att 
luckra upp marken. Dessa stavar uppfyller inte sin funktion enligt Martin och anses 
överflödiga vilket gör att dessa tas bort i det slutgiltiga konceptförslaget. Borttagningen 
av gallerjärnen och dess höj och sänkbarhetsfunktion gör att den tilltänkta gallervälten 
blir mer lättanvänd än den tidigare.  Detta pga. att huvudkroppen är stum och 
innefattar färre komponenter. 
 
Idéerna för lättare tillverkning och montering gillas av Martin och antas därför till 
konceptet. Här hade en DFA (Design for assembly) kunnat tillämpas för att värdera hur 
väl monteringsvänligheten har ökat. I detta arbete är inte en sådan tillämpning 
nödvändig då det räcker att titta på antalet komponenter för att förstå att tillverkningen 
och monteringsvänligheten har förbättras avsevärt.    
 



Beslut om koncept 
 
Konceptet ska innefatta följande:

 
• Fästen för såmaskin placerat centrerat mella
• Bakre vältcylinder
• Plats för tyngd ska placeras över den bakre 
• Lucka ska finnas för att täcka fronten av välten
• Antalet komponenter

tillverkning för flera komponenter  
• Monteringsvänligheten 

punktsvetsning vid tillverkning 
 

 

Produktdesignfasen 

Efter beslutat koncept skissade
är att få ett produktförslag som inte blir för dyr
samtidigt som produktförslaget
 
Skissunderlag utformades. 

Fig 7.7, Skiss: stilistiskt enkelt utförande.

Fig 7.9, Skiss: Delat modernt skal. 

 

Konceptet ska innefatta följande: 

Fästen för såmaskin placerat centrerat mellan främre och bakre vält
cylinder ska vara slät 

Plats för tyngd ska placeras över den bakre vältcylinderns främre del
Lucka ska finnas för att täcka fronten av välten 
Antalet komponenter reduceras där bl.a. genom samma konstruktion

för flera komponenter   
Monteringsvänligheten ökas genom färre komponenter och 
punktsvetsning vid tillverkning  

Efter beslutat koncept skissades olika förslag på utformning. Målet med utformningen 
som inte blir för dyrt att tillverka eller krånglig att montera,

samtidigt som produktförslaget ska utrycka gedigenhet.  

 

Fig 7.8, Skiss: skjöldpadda inspirerat 
utförande. 

Fig 7.7, Skiss: stilistiskt enkelt utförande. 

7.9, Skiss: Delat modernt skal.  Fig 7.10, Skiss: Enkel bockning, 
nyckelpiga inspirerat utförande.
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n främre och bakre vält 

främre del 

genom samma konstruktion och 

genom färre komponenter och tillämpning av 

t med utformningen 
att tillverka eller krånglig att montera, 

Fig 7.8, Skiss: skjöldpadda inspirerat 

Fig 7.10, Skiss: Enkel bockning, 
nyckelpiga inspirerat utförande. 



Utifrån skissunderlaget valde
måluppfyllande för designen och utformningen.
det slutgiltiga produktförslaget.
 

 
Därefter realiserades denna skiss i CAD (Solid Works) för att ta fram 3D
ritningsunderlag för det slutgiltiga produktförslaget
 
 
 

Fig 7.11, Skiss: slutgiltigt produktförslag.

 

valdes den skiss och utformningsidé som ansåg
för designen och utformningen. Denna skiss fungerar som underlag för 

det slutgiltiga produktförslaget. Därmed är det slutgiltiga produktförslaget fastslaget.

denna skiss i CAD (Solid Works) för att ta fram 3D
för det slutgiltiga produktförslaget. 

Fig 7.11, Skiss: slutgiltigt produktförslag. 
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ansågs mest 
Denna skiss fungerar som underlag för 

Därmed är det slutgiltiga produktförslaget fastslaget. 

 

denna skiss i CAD (Solid Works) för att ta fram 3D-modell och 
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8. Resultat 

 
Det slutgiltiga produktförslaget på gallervält har resulterat i lösningar för att kunna 
erbjuda alla tre stegen luckring, sådd och packning av jorden i en och samma produkt. 
Här följer en lista samt visning av lösningar:  

 

1) Luckringen har lösts genom att en gallervältcylinder finns kvar i fronten av 
välten. 

2) Möjlighet för sådd är löst genom hällor som har till uppgift att hålla upp en 
separat inköpt manuell såmaskin. Hällorna är placerade centrerat i mitten av 
välten för att sådd ska ske efter luckring. 

3) Packning av jorden har lösts med en slät bakre vältcylinder som plattar jorden 
samt med hjälp av skapande av plats för separat tyngd som placeras över den 
främre delen av den bakre vältcylindern. Tyngden skapar tryck på den bakre 
vältcylindern så att denna packar jorden. 

 
Övriga resultat uppfyller kravspecifikationen enligt följande: 
 

• God design har lösts genom en mer rund form av gallervälten samtidigt som en 
lucka omsluter välten så att den ser mer enhetlig ut. 

 
• Kravet att innefatta färre antal komponenter har lösts genom att ta bort 

funktionen höjdreglering då den är onödig. Detta leder till ökad 

Fig 8.1, Förklaring av resultat. 
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monteringsvänlighet då kroppen blir stum och tillverkas och levereras som en 
och samma enhet från produktion vilket underlättar montering. 

 
• Tillverkningen har lösts genom bl.a. tillämpning av punktsvetsning som är en 

billig svetsmetod. Flera komponenter är även identiska vilket gör att de kan 
tillverkas på lika sätt vilket underlättar tillverkningen. 

 
Se även skiss ovan till slutgiltigt produktförslag. Se bilaga 6 för ritningsunderlag på 
slutgiltigt produktförslag. Se bilaga 7 för visning av 3D CAD-modell av slutgiltigt 
produktförslag.  
 
 

9. Analys 

Gallervältcylindern i fronten luckrar upp jorden bra för att bilda en såbar yta. Jordens 
ytstruktur får toppar och dalar vilket gör att fröna kommer ner i jorden. Såmaskinen tar 
sedan vid för att strö ut ett jämnt lager med frön över jordbädden. Placeringen av 
såmaskinen gör att sådd sker direkt efter luckring vilket spar tid. Den bakre välten 
plattar till sådden och jordbädden direkt efter sådd. Detta tillsammans med tyngden på 
bakre vältcylindern gör att fröna blir packade direkt och omslutna av jord. Tidigare 
packades bara fröna till en viss del så att luft och jord låg runt fröna. Luftrummen som 
tidigare gjorde att torra kanaler bildades i jorden huggs nu av den bakre vältcylindern 
och elimineras. Nu blir fröet mer packat vilket ger ökad förutsättning för grobarhet då 
hålrummen i jorden nu blir färre. 
 
Luckan och den nya runda formen på välten ger välten ett mer gediget, tilltalande och 
enhetligt uttryck vilket ger produkten en egen identitet. Denna form tilltalar.  
 
Monteringen är nu enklare med färre monteringssteg vilket underlättar för både 
tillverkare, montör och användare. 
 
Tillverkningen blir också den enklare vilket medför ekonomiska besparingar. Välten kan 
nu tillverkas med färre tillverkningssteg i tillverkningsprocessen än sin föregångare.  
 
Resultatet är ett koncept som uppfyller kravspecifikationen. Konceptet har uppfyllt 
kraven från kravspecifikationen som följer: fästen för såmaskin, en slät bakre vält, plats 
för tyngd, innehar färre antal komponenter än sin föregångare, förbättrad 
monteringsvänlighet samt ny god design och utformning. Samtidigt uppfylls syftet med 
att ta fram ett produktförslag åt en beställare på ett tillfredställande sätt.    
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10. Slutsatser 

 
Mål som uppnåtts i arbetet är  

 
• Möjlighet för integrerad såmaskin i gallervält 
• Slät bakre vältcylinder 
• Möjlighet för tyngd på bakre vält 
• Ny tillfredställande design för produktens ändamål 
• Fått ner antalet ingående komponenter  
• Givit förslag på mer ekonomisk tillverkning genom punktsvetsning 

 
Ett designproblem förstås lättats om man upplever problemet själv. Ett redskap, en 
produkt är en förlängning av våra händer och intellekt. Produkter är alla tillfredställare 
av ett behov eller känsla. I det här fallet gäller det att tillfredställa behovet av att kunna 
få en bra gräsmattesådd genom minimalt arbete. Vid användande av gallervälten 
upptäcktes att den kunde utföra så mycket mer än vad den gjorde. Bra är att vid ett 
arbete som detta själv sätta sig in i behovet från beställare och användare för att 
framställa en produkt som tillfredställer. Förståelsen för vad andra eller jag själv skulle 
behöva är den största idékällan till arbetet med att lösa designproblemet.   
 
Kravspecifikation är ett mycket bra verktyg och hjälpmedel för att klargöra med 
beställaren vad arbetet och dess resultat ska handla om. 
 
Funktionsanalysen är också ett mycket bra verktyg och hjälpmedel för att klargöra och 
identifiera syftet med produkten och att ge en klar överblick vilken relation de olika 
funktionerna har till varandra. Detta underlättar en kreativ process för 
konceptgenerering som ska uppfylla det huvudsakliga syftet med produkten.   

 
Rekommendationer 
 
Intressant är att följa upp gallervältens försäljning vid en eventuell realisering och se 
ifall den nya lösningen upplevs som det är tänkt att den ska göra. En tanke som slog mig 
är att man senare även skulle kunna göra gallervälten mer portabel då jag upplever den 
klumpig ur ett portabelt perspektiv, samt att integrera en styrfunktion i gallervälten så 
att den kan svängas och inte köras rakt hela tiden. En midjestyrning skulle lösa detta 
men det är svårt att kunna integrera en såmaskin centrerad i gallervälten som även 
midjestyrning kräver. Komplexiteten på produkten skulle även öka med en sådan 
funktion. Det blir ett beslut där komplexitet vägs mot produktfördel om den anses 
nödvändig. Det ekonomiska perspektivet måste även vägas in i produktfördelen. 
 
Det finns flertalet sätt och metoder att förbättra arbetet med så som QFD och DFA m.fl. 
för att öka kvalitén på arbetet och identifiera eventuella fler åtgärder. 
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Hållfasthetsberäkningar kan också arbetet fortsätta med. Arbetet har avgränsats utifrån 
egenupplevda krav på uppgiften för att jag ska kunna lösa det upplösta problemet. 
 
Måttsättningen i resultatet är uppskattade och ej exakta för producering. Måtten har 
satts efter traditionellt tänkbara mått för att en såmaskin skall kunna integreras i 
modellen utan problem. Om såmaskinen kräver ett större eller mindre mått än 120 * 
173,65 * 500 mm måste cad-modellen revideras för att passa denna. Viktigt är därför att 
hitta en lämplig leverantör av såmaskin innan cad-modell och cad-ritningar fastställs. 
 

11. Reflektioner 

Min teoretiska referensram har hjälpt mig att strukturera upp arbetet på ett sådant sätt 
att momenten i en designprocess har kommit i kronologisk ordning och hjälpt varandra.  
 
Kravspecifikationen är en bra utgångspunkt för att veta vad min beställare önskade se 
för resultat av arbetet. Arbetet med denna gör att beställaren tillsammans med mig 
genererar önskningar om måluppfyllande. Jag kunde sedan tala om för denne vad jag 
kan uppfylla. I och med detta är riktlinjerna för arbetet verifierade så att beställare och 
produktutvecklare förstår varandra och är klara med vad som kommer att ske i arbetet. 
 
Funktionsanalysen ger mig därefter klarhet för mig som produktutvecklare vad syftet är 
med produkten så att jag vet vilka funktioner som ska finnas i produkten samt dess roll i 
denna. Den ger mig svar på vilken funktion som är nödvändig för en annan. Alltså ger 
funktionsanalysen svar om funktionernas relationer samt vilket huvudsyfte produkten 
har. 
 
Dessa två verktyg kravspecifikation och funktionsanalys hjälpte mig att göra 
utgångspunkter för det kreativa idéarbetet. 
 
Genom denna tillämpade lösningsmetodik har jag uppnått syftet att ta fram ett förslag 
på produkt på ett tillfredställande sätt till en beställare. Det nya produktförslaget kan 
utföra alla tre steg som behövs vid sådd av gräsmatta. Genom att jag benade upp 
funktionerna i funktionsanalysen kunde jag plocka ut kombinationer och generera idéer 
för att kunna uppfylla de krav som finns i kravspecifikationen.     
 
Jag har lärt mig mycket av att jobba ensam men samtidigt känt att det är bra att ha 
någon att arbeta med för att bli pushad och inspirerad av. Det kan vara skönt att ha 
delat ansvar och kunna hjälpas åt. I detta arbete har jag fått lösa ensamheten och 
upptäcka saker hos mig själv samtidigt som jag successivt har blivit mer vän med sig 
själv vilket är utvecklande. I min utbildning på Mälardalens Högskola har jag jobbat 
mycket i grupp och därför var ett arbete ensam efterlängtat. Det har varit nyttigt för att 
hitta inspiration och se tjusningen med att jobba i grupp för framtiden. 
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Jag hoppas att Svea Redskap AB kommer få användningar av detta arbete och se den 
praktiska lösningen som realiserbar och att efterfrågan är så pass stor att den möter upp 
omkostnaderna för Svea Redskap för att en realisering ska vara möjlig. 
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Bilaga 1  Bild konventionell gallervält samt Svea Redskap AB:s gallervält 
 

 
Konventionell gallervält http://www.villa.jordelit.com/SiteData/Img/gallervält.jpg  
 

 
Svea Redskap AB:s gallervält 
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Bilaga 2 Gantt-schema 
 
 

 
 
 

PROJEKTPLAN
Projektnamn Beteckningar Datum Identitet

Planerat Utfall Revision

Gallervält aktivitet Upprättad av

hållpunkt P Q

Vecka 2007 Vecka 2008 Not
Aktiviteter 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31 39 40 41 42 43 Ansvarig

Uppstart Oscar

Produkt beslutad

Planeringsrapport

Kravspec

Funktionsanalys

Beslut om lösning

Konstruktion och design

CAD

Ritning

Rapport

Redovisning

Möte med Svea Red

Möte med handledare

Opposition

Godkännande för framläggning

Anmälan av framläggning

Resurser plan Mantimmar Mantimmar Not
utfall per uppgift

30 20 50

Uppstart 25 20 45

10 10

Produkt beslutad 13 13

5 5 10

Planeringsrapport 5 5 10

10 5 15

Kravspec 10 5 15

10 5 15

Funktionsanalys 10 5 15

20 20

Beslut om lösning 15 15

10 5 15 30

Konstruktion och design 10 5 15 4 4 38

5 10 15 30

CAD 5 10 15 30

10 10

Ritning 10 10 2 22

10 10 10 10 15 30 20 20 125

Rapport 10 10 10 13 5 30 25 15 10 7 4 139

5 20 25

Redovisning 5 20 25

5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 55

Möte med Svea Red 5 5 5 5 3 2 1 7 1 2 5 41

1 1 1 1 1 2 7

Möte med handledare 1 1 1 1 4

10 4 14

Opposition 10 4 14

2 2
Godkännande för framläggning 1 1

Summa mantid plan 36 41 40 41 40 41 45 41 44 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418

Utfall 31 44 40 41 33 41 31 37 26 17 20 19 0 8 15 24 0 0 0 0 0 0 427

ackum. plan 36 77 117 158 198 239 284 325 369 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418

utfall 31 75 115 156 189 230 261 298 324 341 361 380 380 388 403 427 427 427 427 427 427 427

2007-04-20

Oscar Pettersson
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Bilaga 3 Kravspecifikation 
 
Krav på redesignad produkt 
 
Krav från befintlig produkt: 

• Lättanvänd 
• Gallerfunktion på främre vält 
• Möjlighet för tyngd 
• Tilltalande utseende 
• Rörligt handtag för nivåreglering 
• Följa företagets typiska färgsättning 

Nya krav som tillkommit: 

• Medge sådd 
• Inneha tillplattande bakre cylindervält 
• Förbättrad monteringsvänlighet 
• Inneha färre komponenter 
• Inneha god design 
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Bilaga 4 Funktionsanalys 
 
 
Funktioner Klass Anmärkning 

Möjliggöra sådd  HF  

Möjliggöra uppluckring av 
jord 

 N  

Skapa tryck för vältning  N  

Möjliggöra tillplattning av jord efter sådd  N  

Medge reglering av arbetshöjd  N  

Tåla slitage  Ö  

Uttrycka gedigenhet  Ö  

Medge design  Ö  

Medge monteringsvänlighet  Ö  

Erbjuda bättre tillverkningsteknik  Ö  
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Funktionsträd 

Förklaring trädstruktur 



 
 1 

Bilaga 5 Pugh-matris 
 
KRAV VIKT ALTERNATIV 
 Referens Manuell såmaskin Automatisk 

såmaskin 
 Tyngd 1 Tyngd 2 Tyngd 1 Tyngd 2 

Lättanvänd 7 0 1 0 0 0 
Möjlighet för tyngd 8 0 0 0 0 0 
Medge sådd 10 0 2 2 1 1 
Monteringsvänlig 7 0 2 1 1 0 
Färre komponenter 7 0 2 0 1 0 
God design 6 0 2 2 1 1 

Poängsumma oviktad 0 9 5 4 2 
Poängsumma viktad 0 67 39 30 16 

 
Förklaringar: Med tyngd 1 menas tyngd placerad över den främre delen av den bakre  
                        vältcylindern. Med tyngd 2 menas tyngd placerad i tillbyggt luftrum i  
                        bakre vältcylinder. Detta luftrum fylls sedan med vatten vilket skapar  
                        tyngd. Referens är befintlig produkt.  
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Bilaga 6 ritningar på slutgiltigt produktförslag 
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Bilaga 7 Visning av 3D-CAD modell på slutgiltigt produktförslag 
 

 
Bild på slutgiltigt produktförslag 

 
Bild på slutgiltigt produktförslag med öppen lucka 
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Bild på slutgiltigt produktförslag genomskärning 

 
Bild på slutgiltigt produktförslag med lucka borttagen 
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Bild på slutgiltigt produktförslag med förklaringar 
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Bild på slutgiltigt produktförslag ”exploded view”  


