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 Sammanfattning 

 
Det är svårt att få den perfekta gräsmattan, men med den nya trendprodukten för i sommar kan 

du få det. Denna rapport beskriver produktutvecklingsprocessen för att ta fram den nya 

revolutionerande robotgräsklipparen. Rapporten är en del av ett examensarbete inom 

produktutveckling och konstruktion som omfattar 15 högskolepoäng, men har gjorts i ett 

samarbete med en student som läser produktutveckling och formgivning.  

 

Målet med projektet var att ta fram en robotgräsklippare. För att definiera problemet och få mer 

information om robotgräsklippare valdes att genomföra en grundlig marknadsundersökning 

över de produkter som finns på marknaden idag. Marknadsundersökningen resulterade i flera 

observationer, bland annat att de flesta konkurrenterna har en klippbredd på endast 20 

centimeter, medan deras hjulbredd är 50 centimeter.  

 

Konkurrenterna kartlagdes och en QFD uppfördes. Utifrån denna sågs tydligt om 

konkurrenterna uppfyllde kraven som ställts. Efter genomförandet av en QFD konstaterades att 

den största konkurrenten var Robomow RS630.  

 

Därefter påbörjades idégenerering med att leta efter komponenter, såsom motorer, batteri och 

kretskort. Detta för att få en uppfattning av komponenternas storlek vid framtagning av de olika 

koncepten. När de flesta komponenterna var funna fortsatte gruppen med konceptgenerering. 

Gruppen tog fram 8 olika koncept på robotgräsklipparens huvudform. Under 

konceptgenereringen kom gruppen fram till att robotgräsklipparen skulle bestå av ett 

modulsystem. Klippaggregatet skulle vara möjligt att ta ur gräsklipparen och istället sätt in en 

lövuppsamlare eller en golfbollsuppsamlare. Denna idé jobbade gruppen vidare på.  

 

Sedan fortsatte gruppen med att ta fram olika koncept för höjdjusteringen på klippaggregatet. 

Det var viktigt att klippaggregatet skulle vara löstagbart för att till exempel kunna sätta in en 

lövuppsamlare istället. De olika koncepten utvärderades sedan i en Pughs matris och det 

vinnande konceptet för klippaggregatskåpan sammanställdes med det vinnande 

huvudformskonceptet. Ett antal justeringar genomfördes och därefter valdes konceptet till det 

slutgiltiga.  

 

Konstruktionen består av en huv, underdel och sedan ett höjdjusterbart klippaggregat som även 

är utbytbart. Trimma gräset gör robotgräsklipparen med hjälp av två dubbeleggade stålknivar. 

Konceptet uppfyller kraven väl och står sig även bra mot konkurrenterna.  
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Förord 

Vi vill tacka samtliga som har bidragit med kunskap och synpunkter vid utvecklingen av 

robotgräsklipparen i detta projekt. 

 

Ett stort tack till Christian Runius, uppdragsgivare och handledare på Runius Design, som har 

gett oss det förtroendet i och med detta uppdrag. Christian har funnits tillgänglig under hela 

examensarbetets gång. Hans djupa kunskaper inom utveckling av produkter har varit till stor 

hjälp.  

 

Vi vill även tacka Mikael Runhem, uppdragsgivare, som har gett oss denna möjlighet och varit 

till stor hjälp under uppstartsfasen.  

 

Eskilstuna den 7 juni 2013 

 

 

 

Josefine Tarvainen 
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Ordlista 

 

Ord Förklaring 

CAD Computer Aided Design, program för 3D-modellering 

DFA Design for Assembly, metod för effektivisering av montering av 

produkt 

DFA2 Metod inom DFA 

DFE Design for Environment, samlingsnamn för metoder som minskar 

produkters miljöpåverkan 

DFM Design for Manufacturing, metod för att optimera tillverkning av 

produkt 

DFMA Samlingsnamn för DFM och DFA 

DFMain Design for Maintenance, metod för att optimera underhåll av 

produkt 

Examinator I denna kurs Marcus Bengtsson 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis, metod för att systematisk 

analysera möjlig fel 

Funktionsanalys Beskrivning av funktioner. 

GANTT-Schema Schemaöversikt av projektet med tidsplanderare. 

Handledare I denna kurs Christian Runius och Ragnar Tengstrand 

KPP017 Kurskod för Produktutveckling 2 vid Mälardalens Högskola. 

Kravspecifikation Dokument som sammanställer de krav som kunden utfärdat. 

PIPS The Phases of Integrated Problem Solving, utvärdering av en 

grupps arbete. 

Produktutveckling En systematisk process för att utveckla produkter. 

Prototyp En fungerande modell 

Pughs matris En metod för att välja den bästa flera möjliga koncept. 

Slitdetaljer Detaljer som slits och som är tänkta att kunna ersättas utan att 

behöva byta ut hela 

produkten. 

Uppdragsgivare  Christian Runius och Mikael Runhem 
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1 Inledning 

Rapporten omfattar ett examensarbete på grundnivå inom produktutveckling med inriktning 

konstruktion. Examensarbetet har utförts för Runius Design av två studenter på Mälardalens 

högskola. Handledare i detta projekt är Christian Runius, som driver företaget Runius Design, 

samt Ragnar Tengstrand, Universitetslektor, på Mälardalens högskola.  

 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivarna för examensarbetet, Runius Design och Mikael Runhem, vill ta fram en 

robotgräsklippare. Önskemålet med produkten är att den ska vara enkel att hantera och effektiv. 

Produkten skall ge kunden mer tid till annat än att klippa gräset. Denna produkt ska kunna 

konkurrera med de robotgräsklippare som finns på marknaden idag.   

 

1.1.1 Vad är en robotgräsklippare? 

Klippa gräsmattan är en tidskrävande uppgift som måste göras, men nu finns det en lösning på 

detta problem, robotgräsklipparen. En robotgräsklippare är en automatisk gräsklippare som 

klipper gräs inom ett anvisat område som begränsas av en kabel med en svag radiosignal. 

Signalen uppfattar roboten som ett osynligt staket och därför rör den sig inte utanför kabeln. 

Det är programvaran som styr roboten. Användaren anger klipptider och områden som behöver 

klippas, men robotens klippmönster är oftast oregelbundet. Vid köp av vissa modeller 

medföljer det även en fjärrkontroll, vilket gör att användaren kan klippa utanför 

begränsningskabeln. För att roboten ska kunna ladda upp batterierna medföljer en 

laddningsstation som placeras på gräsmattan.  

 

Denna gräsklippare gör jobbet åt dig medan du är på semester, umgås med nära och kära eller 

läser en bok. Dock kräver dagens robotgräsklippare mycket arbete innan själva klippningen kan 

börja. Först måste en avgränsningsvajer monteras runt hela trädgården sedan har de flesta 

gräsklippare en klippbredd på cirka 20 cm. Dagens robotgräsklippare kostar mellan 9 000 – 30 

000 kr.  
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1.2 Runius Design 

Runius design är industridesignbyrå som 

drivs av Christian Runius. Christian Runius 

är en industridesigner som erbjuder 

samarbetet inom industriell design och 

produktutveckling. Christian kombinerar 

estetik, material och ingenjörskunskap. Han 

har tidigare jobbat med konsument- och 

industriprodukter, t, ex den prisbelönta 

kreditkortshållaren Thumb, se Figur 1. För 

fler produkter av Runius Design se Figur 31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Runius Design, 2013-04-16 

Figur 1. 

Kreditkortshållaren 

Thumb 

Foto: Runius Design 

Figur 2. Runius Design 

Foto: Runius Design 

Figur 3. Produkter från Runius Design  

Foto: Runius Design 
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2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att konstruera och formge en robotgräsklippare. Detta ska 

göras utifrån ställda krav och med hjälp av verktyg och metoder inom produktutveckling. 

 

Målet med examensarbetet är att ta fram ett koncept på en robotgräsklippare. Konceptet ska 

klara de krav och direktiv som ställts från uppdragsgivare, se bilaga F för kravspecifikation. 

Detta ska redovisas med en rapport, konstruktionsunderlag i form av CAD-modeller och 

ritningar. Gruppen skall eventuellt ta fram en prototyp, om det finns tid, av det slutgiltiga 

konceptet.  
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3 Projektdirektiv 

Projektdirektiven för detta examensarbete har kombinerats av krav från uppdragsgivarna 

Runius Design och Mikael Runhem och direktiv som ansågs lämpliga. Nedan har 

projektdirektiven sammanfattats. 

 

3.1 Uppdraget 

Uppdragsgivarens förhoppning är att projektet skall resultera i ett koncept som löser problemet 

med att trimma gräs. Konceptet ska uppfylla de ställda krav som finns i form av funktion och 

pris. 

 

3.2 Produkten 

Uppdragsgivaren önskar att produkten skall kunna klippa en trädgård med obegränsad storlek. 

Användaren skall ha möjlighet att ändra utseendet på sin robotgräsklippare. Slitdetaljer ska 

vara utbytbara och underhållet skall vara enkelt. Produktens materialkostnad får inte överstiga 

5 000 kr. För samtliga krav se bilaga F.  

 

3.3 Presentation 

Utvecklingsarbetet skall dokumenteras med hjälp av de olika produktutvecklingsverktygen. 

Dessa finns beskrivna i kapitel 6, Teoretisk bakgrund och lösningsmetod. Arbetet skall 

resultera i en rapport som beskriver gruppens arbete, och det slutgiltiga konceptet skall 

redovisas i en CAD-modell.    
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4 Problemformulering 

Problemformuleringen är grunden till de problem samt frågor som ska undersökas och lösas 

under examensarbetets gång. De problem som ansågs viktiga för att kunna uppnå målet med 

examensarbetet listas nedan: 

 

 Hur ska gräset trimmas? 

 Hur ska aggregatet höjdjusteras? 

 På vilket sätt ska produkten drivas framåt? 

 Vilket eller vilka material är mest lämpliga för produkten? 

 Hur blir produkten enkel att underhålla? 

 Vilken tillverkningsmetod är lämpligast? 

 

Ovanstående frågeställningar listas med utgång från de krav som ställs på produkten, se bilaga 

F. 

  



15(147) 

5 Projektavgränsningar 

Projektet kommer att avgränsas enligt följande punkter: 

 

 Omfattning - Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 

veckors heltidsarbete, 40 timmar i veckan. 

 

 Produktion - Gruppen har för avsikt i rapporten att lämna förslag på lämpliga material 

och tillverkningsmetoder, med hjälp av Christian Runius, Uppdragsgivaren.  

 

 Resultat – Resultatet kommer att presenteras med en rapport, ritningar, realistiska 3D-

bilder i CAD och om tid finns, även en prototyp.  

 

 Programmering – Gruppen kommer att bortse från programmeringen av produkten, på 

grund av bristande kunskap. Detta kommer två specialister jobba med i ett senare skede. 

 

 Laddstation - Gruppen behöver ej presentera ett koncept för laddningsstation för 

robotgräsklipparen. 

 

 Komponenter – Utformning av kretskort, sensorer och liknande överlåts till mer 

kunniga personer. Gruppen utgår från befintliga produkter för komponenternas storlek 

samt ev. prototypbygge. 

 

 Mönsterklippning – Uppdragsgivaren vill ha en robotgräsklippare som ska kunna göra 

mönster i gräsmattan genom att platta ner gräset med olika vinklar. Detta har gruppen 

granskat och det kommer inte att finnas tillräckligt med tid för att utveckla en 

robotgräsklippare med mönsterklippning.  
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6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

I detta avsnitt i rapporten kommer den teori och produktutvecklingsverktyg som använts i detta 

examensarbete att presenteras.  

6.1 Teoretisk bakgrund 

Nedan redovisas den teoretiska bakgrunden som har använts för att kunna ta fram en produkt.  

6.1.1 Robotgräsklippare 

Den första gräsklipparen uppfanns 1830 av Edwin Beard Budding, och idag finns det en stor 

uppsjö av gräsklippare, bensindrivna, handgräsklippare, självgående med mera. Bland annat 

har robotgräsklipparen blivit större på senare år. 

 

6.1.2 Är vi redo att använda robotar i hemmet? 

Richard Rosenberg, som är professor inom teknik pratade i år om estetik och robotar på en 

konferens i Vancouver som handlade om Robotar i samhället. Han sa bland annat följande: ”Vi 

utvecklar robotar för att göra alla möjliga uppgifter, från städning till krig, och vi måste börja 

tänka på konsekvenserna av detta. Vad händer om en robot gör någon illa? Vem är ansvarig? 

Vad ska vi ha för lagar och regler inom robotutvecklingen för att skydda oss själva? Det är 

bättre att fundera på dessa frågor nu när robotar är i utvecklingsfasen”2 

 

Det kanske skulle behövas någon myndighet som reglerar robotar, ungefär som 

trafikmyndigheten reglerar luftrummet för flygplan eller bilars trafiksäkerhet. Det kanske 

skulle räcka med Science fiction-författaren Isaac Asimovs tre robotiklagar:  

 

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en 

människa kommer till skada.  

2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i 

konflikt med första lagen. 

3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första 

eller andra lagen.  

De etniska frågorna dyker inte bara upp när det gäller vad robotar skulle kunna göra mot 

människor. Utan även när det gäller att bygga intelligenta varelser som fungerar som våra 

slavar.3  

 

Utvecklingen kan inte stoppas utan robotutvecklingen kommer att fortgå. Informations- och 

kommunikationsdepartementet i Sydkorea hoppas på att det år 2013 ska finnas en robot i varje 

hem i Sydkorea.  

 

                                                 
2 http://www.cbc.ca/news/background/tech/robotics/robot-warn.html  
3http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/artificiellintelligens/tiofragorochsvar/vilkaetiskaaspekterfinnsatttaha

nsyntill.5.77bf647e1367e8c90a612f.html  

 

http://www.cbc.ca/news/background/tech/robotics/robot-warn.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/artificiellintelligens/tiofragorochsvar/vilkaetiskaaspekterfinnsatttahansyntill.5.77bf647e1367e8c90a612f.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/artificiellintelligens/tiofragorochsvar/vilkaetiskaaspekterfinnsatttahansyntill.5.77bf647e1367e8c90a612f.html
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Bill Gates, grundaren till Microsoft, anser att robotbranschen idag kan jämföras med PC-

branschen för 30 år sedan. Då användes datorer för att skriva små program i Basic, men idag är 

det en enorm bransch och den blir bara större och större inom både nytta och nöje. Ungefär där 

är robotar idag. Idag finns det robotar som städar, lyfter sjuka, undersöker potentiella bomber, 

opererar och mycket mer. Detta kommer att fortsätta att utvecklas precis som pc-datorerna.4 

6.1.3 Material 

De material som gruppen ansåg var lämpliga att applicera på robotgräsklipparen var: 

 

6.1.3.1 Aluminium 
Aluminium, även kallad den gröna metallen, är en lättmetall. Metallen är den mest använda 

inom konstruktionsområdet. Detta beror bland annat på att den har en låg vikt och formbarhet. 

Sedan går aluminium att återvinna hur många gånger som helst, utan att dess egenskaper 

förändras. Omsmältning av aluminium innebär energiåtgången endast är 5 % av den 

ursprungliga och växthusgaserna minskar med 95 %. 

 

6.1.3.2 Plast 
Det finns en uppsjö av olika plaster och plastblandningar som ger mycket olika materiella 

egenskaper och användningsområden. Idag används plast från leksaker, möbler, 

hushållsartiklar till att ersätta material som metall. Med plast finns en stor formgivningsfrihet 

och de är lätta att bearbeta och forma.  

 

6.1.4 Tillverkningsmetoder 

Vid val av tillverkningsmetod finns det en del olika val som måste göras. Det finns ett brett 

utbud av tillverkningsmetoder för plast som passar olika bra beroende på ändamål. 

 

6.1.4.1 Formsprutning 
 

Formsprutning är en teknik som används för att få fram styckvis serietillverkade detaljer. 

Användningsområdet för formsprutning är brett och kan användas till de flesta produkter. Vid 

formsprutningsprocessen sprutas en smälta av plast in i en tryckbesatt gjutform som har en 

temperatur så att smältan stelnar då den träffar formens väggar. Denna process kan ta från 

några sekunder till ett par minuter. En detalj som har formsprutats ska i regel aldrig behöva 

någon efterbearbetning, vilket sparar in pengar vid tillverkningskostnader. Det negativa är att 

det är dyrt att ta fram verktyget (formen), speciellt om det rör sig om större eller detaljerade 

detaljer.  

 

6.1.4.2 Vakuumformning 
 

Vakuumformning är en metod som används för att forma alla olika sorters termoplaster. Det är 

en kostnadseffektiv metod jämfört med andra tillverkningsmetoder. Detta beror på de 

förhållandevis låga initialkostnaderna gällande verktyg, material och bearbetning. Denna metod 

är lämpad för snabb framtagning av prototyper, utfallsprover och korta serier. Det kan även i 

                                                 
4 http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/robotar-i-hemmen  

 

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/robotar-i-hemmen
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många fall vara det mest ekonomiska tillverkningsalternativet vid längre serier.5 Jämfört med 

formsprutning är vakuumformning mycket fördelaktig för större produkter. Metoden går ut på 

att en plastskiva sätts fast i en maskin och värms upp tills den mjuknar. Därefter pressas ett 

formverktyg mot den mjuka skivan. Detta formverktyg är konstruerat med många små 

avlutningskanaler. Plasten kan därför sugas fast och formas efter detaljen med hjälp av 

vakuumteknik. Detaljen kyls ned innan verktyget öppnas. Därefter är produkten färdig eller så 

behöver den efterbehandlas. Den vanligaste tjockleken på plastskivorna är 0.5 – 8 mm.  

 

6.1.4.3 Termoformning 
Termoformning är en sorts gjutningsmetod som skulle kunna ses som en pressmetod. Denna 

metod används för att tillverka till exempel välvda plexiglasrutor, vind- och sidokåpor till 

motorcyklar med mera. Termoformning går ut på att en plastskiva läggs ovanpå en negativ 

form av den färdiga detaljen. Plastskivan hettas upp och blir mjuk. Därefter pressas en positiv 

form av detaljen ned i plasten i formen. Det negativa med denna metod är att det oftast kräver 

mekanisk efterbearbetning av till exempel gjutskägg, håltagning och liknande.  

 

6.1.4.4 Formblåsning 
Formblåsning är en helautomatisk process där man tillverkar ihåliga produkter i termoplast. 

Man använder i regel specialkvalitéer som har hög viskositet. De vanligaste materialen är PE, 

PP, PVC, PET, PA och vissa termoplastiska elastomerer. Med denna tillverkningsmetod kan 

stora produkter, produkter med komplex form och tunnväggigt gods tillverkas.  Det är också 

möjligt att göra materialkombinationer. Det negativa är att alla plaster inte kan formblåsas, hög 

maskin- och verktygskostnad kräver stora serier, relativt dålig ytfinish och svårt att hålla snäva 

toleranser.6  

 

6.1.4.5 Plastgjutning 
Vid gjutning av polyuretan eller epoxy används en silikonform, hårdform eller en blandning av 

dessa. Den vanligaste formen är silikon, detta beror på att en silikonform klarar komplicerade 

gjutningar bättre än en hårdform. Vid tillverkning av en produkt med en silikonform, krävs det 

först att en silikonform tillverkas. För att tillverka denna form används antingen en FFF eller 

CNC-fräst mastermodell. Vid gjutning i en hårdform krävs det ingen omväg via en modell, 

vilket gör detta alternativet billigare. Formmaterialet har även längre livslängd och vissa 

verktygsändringar kan göras.7 

 

6.1.4.6 Extrudering 
Denna metod kallas även strängsprutning. Med extrudering kan man i princip tillverka ändlösa 

produkter i termoplast. Metoden används vid tillverkning av lister, profiler, skenor och 

likanden ändlösa produkter. Vid extrudering används ett plastämne, oftast bestående av ett 

material i form av pellets, som hettas upp och pressas med hjälp av skruvmatning genom en 

matris. Därefter kyls materialet med luft eller vatten för att behålla formen. Det är en enkel 

princip, men en avancerad process. En nackdel med denna metod är att det kan vara kostsamt 

att ta fram en matris. Fördelen är att metoden blir billig i längden. 

 

En annan fördel med extrudering är att nästan alla typer av plast går att extrudera, flera olika 

typer av plaster kan extruderas i samma process, vilket kallas samextrudering.  

 

                                                 
5 www.ulo.se/vakuumformning.html 
6 http://www.verkstaderna.se/kategorier/material/bearbetningsmetoder-2-ovrig-plastbearbetning/ 
7 http://www.baprototypverkstad.com/plastgjutning.html 

http://www.baprototypverkstad.com/plastgjutning.html
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6.1.4.7 Bockning 
Metoden används för att böja ett arbetsstycke i en given vinkel. För att genomföra detta 

används en press med ett verktyg som är anpassat för arbetsstycket. De två vanligaste 

bockningstyperna. Typerna beror på verktyget som används, antingen pressas arbetsstycket ner 

i ett matchande verktyg på andra sidan, eller så pressas arbetsstycket endast av ett övre verktyg. 

Det negativa med den senare bockningstypen är att precisionen inte blir lika bra som den första, 

men den kräver mindre presskraft vilket gör att den är billigare.8 

 

6.1.4.8 Bearbetning 
Plaster är mottagliga för all typ av mekanisk bearbetning som till exempel borrning, kapning, 

svarvning och fräsning. Vilket gör att det är lätt och smidigt att ta fram produkter och 

prototyper i plast. Dessa metoder är även billiga i drift när det gäller verktyg, formar och 

liknande  

 

6.1.5 Motorer 

De vanligaste motorerna inom området styrda motorer är stegmotorer, borstlösa servomotorer 

och DC-servomotorer. Motorer används för att skapa rörelse genom att omvandla energi. Olika 

typer av motorer finns, främst förbränningsmotorer där bensin, diesel, gasol, etanol eller andra 

lättantändliga råvaror används som energikälla. Samt elmotorer där elektricitet omvandlas till 

rörelseenergi. Förbränningsmotorer har en låg verkningsgrad (bensinmotor ca 30 %, 

dieselmotor ca 40-45%)9 och hög mekanisk komplexitet. Fördelen jämfört med elmotorer är att 

det är mycket enklare att fylla på och förvara energin. Elmotorer har en verkningsgrad på 

omkring 90 %.10 Dock är elektricitet svårt att lagra och förflytta. De består av få komponenter 

och är således billiga att tillverka och är även driftsäkra. De tre vanligaste elmotortyperna är 

borstförsedda likströmsmotorer, stegmotorer och borstlösa likströmsmotorn.  

 

6.1.6 Programvara 

Robotens intelligens finns i en programvara som i sin tur finns på ett kretskort/dator. Den styr 

hur roboten beter sig vid klippning av gräs samt hur den undviker föremål etc. 

 

6.1.7 Motorstyrning 

Uppgiften är att enligt signal från programvaran styra energitillförseln till motorn, exempelvis 

strömstyrkan från batterierna, och på så vis också motorns hastighet. 

 

 

 

 

                                                 
8 http://www.qimtek.se/category/bockning-290.html  
9 http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/motor/article435482.ece 

 
 

http://www.qimtek.se/category/bockning-290.html
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/motor/article435482.ece
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6.1.8 Uppladdningsbara Batterier 

Elektricitet lagras i batterier och möjliggör en mobil lösning. Olika typer finns där de vanliga är 

nickel metall hybrid (Ni-MH), litium-järn, litium-jon, litium polymer och blybatterier.11 

 

6.1.8.1 Litium Järn-fosfat 
Dessa batterier har en hög säkerhet, de klarar av höga strömmar och höga arbetstemperaturer. 

De är tåliga mot djupa urladdningar och klarar att stå i stand-by läge i långa perioder utan att 

försämras.  

 

6.1.8.2 Litium Jon 
Litium-jonbatterier är den vanligaste laddningsbara typ av batterier som används i portabel 

elektronik såsom mobiltelefoner, bärbara datorer med mera. Idag har det även blivit vanligare 

att använda batterierna i fordon. Det positiva med Litium Jon Batterier är att de har 

högenergitäthet, låg vikt, miljövänliga och kan laddas snabbt.1213 Litium-jon batteriet har en 

cellspänning på 3.6 V. Batteriet är utrustat med en elektronisk övervakning som skyddar cellen 

mot för hög upp- och urladdningsström. Litium Jonbatterier håller en högre kapacitet och 

behöver inte laddas lika ofta som Nickel Kadmium och Nickel metall hybrid. Antalet 

laddningar är normalt 500 ggr. Det negativa med litium jon batterier är att de kan vara farliga 

om de används av någon oerfaren, dyra och de kräver en speciell laddare. Dessa batterier måste 

utrustas med en skyddskrets som motverkar överladdning och djupurladdning för annars skadas 

cellerna.  

 

6.1.8.3 Nickel Kadmium 
Nickel Kadmiumbatterier är miljöfarliga och efter användning skall de återlämnas. De har lägre 

kapacitet och tyngre än Nickel Metall Hybridbatterier. En fördel är att den tål mycket höga 

strömuttag under en kort tid, vilket gör denna batterityp lämplig för elverktyg samt eldrivna 

modellbilar och flygplan. Laddningsantalet varieras på grund av hur cellen hanteras, men 

normalt är mellan 500 – 1000 ggr. Den har en normal spänning på 1.2 V per cell och cellen bör 

laddas ur helt för att undvika minneseffekt. Minnesförlust betyder att cellen får en ny och lägre 

kapacitetsnivå. Nickel Kadmium batterier bör inte utsättas för mer än + 50 C.  

 

6.1.8.4 Nickel Metall Hybrid 
Konstruktionen hos ett Nickel Metallhybridbatteri liknar Nickel-kadmiumbatteri. Fördelen med 

ett NiMH-batteri jämfört med ett nickel-kadmium batteri är att den har 50 % längre drifttid, är 

mer miljövänlig och har lägre vikt. Det negativa är att det laddas ur snabbare. Antalet 

laddningar beror på hur cellen har skötts, men brukar normalt ligga på mellan 500 – 1000 ggr. 

Nickel Metall-hybrid tål att snabbladdas, och batteriet kan ta skada vid temperaturer över + 40 

 C.  

 

6.1.8.5 Bly 
I produkter där höga strömuttag kan behövas under en kortare tid används blybatterier. 

Spänningen i en blyackumulator ligger på 2V per cell. Det negativa med blybatterier är att dem 

är tunga, men kan lagra mycket energi.14 

                                                 
11 http://www.celltech.se/foretaget/batteriskolan/Batterisystem.-egenskaper-m.m./  
12 http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3674881.ece 
13 http://www.intertek.se/intertek-academy/litiumjonbatterier/  
14 http://www.safecast.se/home/index.php/sv/support/rad-och-tips/50-batterier/215-fakta-om-batterier 

http://www.celltech.se/foretaget/batteriskolan/Batterisystem.-egenskaper-m.m./
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3674881.ece
http://www.intertek.se/intertek-academy/litiumjonbatterier/
http://www.safecast.se/home/index.php/sv/support/rad-och-tips/50-batterier/215-fakta-om-batterier
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6.1.9 Laddenhet 

För att batterier skall kunna laddas upp efter körning och när det behövs krävs en 

laddningskontakt för att laddaren ska få kontakt med batteriet. Modern teknik tillåter trådlös 

laddning, s.k. induktiv laddning, med hjälp av magnetfält. Där behövs ingen metallisk kontakt 

endast att laddningsplattan och mottagarenheten i robotgräsklipparen är tillräckligt nära 

varandra, i dagsläget upp till 4 cm.15 

 

6.1.10 Framdrivning 

Hjul, larvfötter, ben eller andra lösningar krävs för att robotgräsklipparen ska kunna förflytta 

sig över gräsmattan och tillföra en mobilitet. 

 

6.1.10.1 Svävare 
Ett övertryck bildar en luftkudde under fordonets botten och därför kan 

ett fordon sväva fritt från underlaget. Svävare körs normalt på vatten 

men kan även köras på andra plana underlag såsom till exempel en plan 

gräsmatta. Nackdelen med svävare är ljudnivån, och det går endast att 

köra på ett plant underlag och de flesta hushåll i Sverige har inte en 

plan gräsmatta. Det positiva är att det finns inget som trycker ner gräset 

innan klippning.16 

 

6.1.10.2 Larvfötter 
Ett fordon med larvfötter består av hjul sammansatta med band. 

Denna lösning är effektiv i svåra terränger, och används bland 

annat inom militär- och byggbranschen. Ordet larvfötter kommer 

ifrån likheten i utseende med bandet och en fjärilslarv. Denna 

lösning gör att fordon får en lättare framkomlighet och det beror på 

att bandet blir en del av vägen. Det negativa med larvfötter är att 

dem plattar ner gräset, vilket gör det svårare att klippa det. Sedan 

kan även ett banddrivet fordon riva upp underlaget när den 

svänger. Det positiva är att dem kan ta sig över vilka hinder som 

helst. Det spelar ingen roll om användaren har en ojämn gräsmatta, 

vilket de flesta trädgårdsägare har.  

 

6.1.10.3 Hjul 
Ett hjul är en cylinderformad konstruktion som omvandlar en linjär rörelse till rotationsrörelse. 

Det positiva med hjul är att de inte skulle platta till gräsmattan lika mycket som larvfötter, men 

ett fordon med hjul skulle platta ner gräset mer än ett svävarfordon.  

 

 

 

                                                 

 
 
16 http://www.flymo.com/uk/products/lawn-mowers/turbo-lite-330/  

Figur 4. Turbo Lite 330 

Källa: 

http://www.flymo.com 

Figur 5. Robotgräsklippare TRX 

22SE 

Källa: http://ozturners.com.au 

http://www.flymo.com/uk/products/lawn-mowers/turbo-lite-330/
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6.1.11 Styrning 

Robotens förmåga att undvika föremål samt förflytta sig till olika destinationer bygger på att 

produkten kan byta riktning. Detta kan ske med hjälp av olika hastighet på höger och vänster 

hjul exempelvis.  

 

6.1.12  Klippaggregat 

6.1.12.1  Cylindergräsklippare 
En cylindergräsklippare klipper gräset, och inte slår av det som en rotorgräsklippare. Denna 

klippmetod användes ursprungligen på de första klipparna. 

 

 

6.1.12.2  Rotorgräsklippare 
En rotorgräsklippare slår av gräset, och idag är det den vanligaste typen av gräsklippare.  

 

6.1.13 Klippsystem 

6.1.13.1  Mulcherklippare 
Mulchersystemet är det dominerande klippsystemet i Skandinavien. Mulcher kommer från 

engelskans ”mala ner”, vilket en mulcherklippare gör. Detta ger extra gödning till gräsmattan 

och användaren slipper räfsning. Det avklippta gräset finfördelas så att det försvinner ner i 

gräsmattan.  

 

6.1.13.2  Uppsamlarsystem 
Ett uppsamlarsystem är ett system som samlar upp det klippta gräset. Alltså får användaren en 

ren och fin gräsmatta. Det negativa är att denna uppsamlare måste tömmas när den blir full, 

oftast flera gånger under en och samma klippning.  

 

6.1.13.3  Sido- och bakutkast 
Detta system kan användas om gräset är högt eller om det är fuktigt. Detta är ett bra system för 

användare som inte klipper ungefär var tredje vecka.17  

 

6.1.14  Tillbehör 

Nedan presenteras information om tillbehör som inte är viktiga för robotgräsklipparens 

huvudfunktion, men som eventuellt kommer att användas för att förenkla användandet av 

gräsklipparen.  

 

6.1.14.1  Induktiv laddning 
Med hjälp av magnetfält kan energi överföras trådlöst för att lämpligtvis ladda en enhet. Med 

dagens teknik är längsta avstånd för effektiv laddning omkring 4cm. Dock är mängden 

överförbar energi mycket liten och räcker endast till att ladda mobiltelefoner eller liknande. En 

                                                 
17 http://www.hemdesigntips.se/tag/grasklippare/ 
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robotgräsklippare kräver betydligt mer ström och det skulle ta lång tid att ladda upp batteriet. 

Detta är relativt ny teknik och utvecklingen går i rasande takt. 

 

6.1.14.2  Solcellspanel 
En solcell omvandlar solstrålning till el. Solcellen är uppbyggd som en halvledardiod. Solcellen 

består av en tunn skiva av halvledarmaterial med elektrisk kontakt på vardera sida. Framsidans 

konstruktion är utformad för att ljuset ska komma in i halvledarmaterialet. Ett elektriskt fält 

uppstår i gränsområdet. När solljuset sedan absorberas i halvledarmaterialet frigörs 

elektronerna. Varje enskild cell ger en låg spänning. Därför seriekopplas solpaneler. 

Solcellerna kan även parallellkopplas för att ge en ökad strömstyrka.18   

 

Solpaneler kan delas upp i två grupper, kristallina solceller, eller tunnfilmssolceller. Kristallina 

solceller förekommer i större utsträckning än tunnfilmsceller. Detta beror på att kristallina 

celler har högre verkningsgrad.  

 

6.2 Lösningsmetoder 

Nedan presenteras de produktutvecklingsverktyg som har används för att ta fram en produkt.  

 

6.2.1 Produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklingsprocessen är en process som kan se olika ut beroende på vad det är för 

produkt/tjänst. Processen för att utveckla en produkt kan generellt beskrivas enligt Figur 6.  

 

 
Figur 6. Produktutvecklingsprocessen 

Källa: Ullman David G, The Mechanical Design Process, 4th ed, New York, McGraw Hill.  

                                                 
18 http://www.ne.se/solcell 
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Det viktiga vid utveckling av en produkt är att först identifiera problemområdet för att sedan 

fortsätta med precisering av problemet, val av undersökningsupplägg och teknik för 

informationsinsamling, bearbetning, generera koncept, analysera och utveckla en produkt, och 

slutligen en uppföljning av produkten. I varje fas är det ett antal aktiviteter som bör 

genomföras, som kommer att presenteras nedan.  

 

6.2.2 Planering 

Vid utveckling av en produkt är det viktigt att 

planera projektet för att bland annat få en ungefärlig 

uppfattning av resursåtgången. Resurserna kan till 

exempel vara pengar, arbetskraft och utrustning. En 

annan del vid planeringen är även att ta fram en 

projektgrupp. En projektgrupp bör vara en grupp 

med olika specialistområden, vilket ger många olika 

infallsvinklar. Sedan kan det underlätta om gruppen 

har liknande ambitioner med projektet. Därefter bör 

ett schema upprättas, för att kunna planera 

tidsåtgången för varje fas. Figur 7 åskådliggör 

tydligt ett diagram över vad som bör göras under 

denna fas i projektet.  

 

 

6.2.2.1 Gruppkontrakt 
Ett gruppkontrakt är en överenskommelse mellan gruppmedlemmar. Vilket ger gruppen tydliga 

riktlinjer i arbetet. Det första som bör göras vid utformning av ett gruppkontrakt är att var och 

en i gruppen skriver ned 3-4 villkor för att det ska bli ett roligt och lärorikt projekt. Där 

medlemmarna utgår från tidigare erfarenheter. Det gäller även att tänka på uppdelningen av 

roller och hur möten ska organiseras.19 Dessa synpunkter ska diskuteras och sedan 

sammanfattas på ett gemensamt papper. På detta papper ska dessa punkter finnas med, se 

nedan: 

 

 Bakgrund – Beskriv projektet kortfattat. 

 Grupproller – Vem ska vara projektledare? Vem ska vara sekreterare? Det kan även 

vara bra att skriva ansvarsfördelning under denna punkt. 

 Tvister – Om Tvister uppkommer, hur ska gruppen lösa dessa? 

 Arbetstider – Hur ofta ska gruppen träffas? 

 Arbetsformer – Hur sa arbetet fördelas? 

 Misskötsel – Om någon i gruppen missköter sig, hur ska detta lösas? 

 Raster – När är det lämpligt att ta rast? 

 Kontakt med handledaren – Vem ska sköta kontakt mellan gruppen och handledaren? 

                                                 
19 http://www.his.se/student/kurshemsidor/teknik/grundläggande-niva/ 

Figur 7. Ett diagram över planeringsfasen 

Källa: Ullman David G, The Mechanical 

Design Process, (Utgåva 4), New York, 

McGraw Hill.  

 

http://www.his.se/student/kurshemsidor/teknik/grundläggande-niva/
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 Underteckning – På slutet bör det finnas en punkt med datum och alla 

gruppmedlemmars underteckning. 

 

6.2.2.2 Specificera aktiviteter 
Efter att ett gruppkontrakt har upprättats bör projektets mål definieras. Vilket gör att alla i 

gruppen vet vad produktutvecklingsarbetet går ut på. De olika aktiviteterna ska därefter 

specificeras. Vilka aktiviteter och faser behövs utföras för att få ett bra genomförbart 

produktutvecklingsarbete? Att specificera aktiviteter underlättar allas arbete, för att alla ska 

veta vad som måste göras. Dessa aktiviteter används sedan för att kunna göra en tidsplanering, 

som kommer senare i denna fas.20 

 

 

6.2.2.3 Tidsplanering 

När aktiviteterna har specificerats upprättas en tidsplanering över projektet. En typ av 

tidsplanering är ett Gantt-schema.  

Gantt-schema  

Gantt-schema är ett flödesschema som används vid bland annat produktutveckling för att 

beskriva de olika faserna. Det byggs upp av två axlar, en horisontell som visar den avsatta tiden 

för projektet, och en vertikal som visar dem olika faserna och aktiviteterna. Ett Gantt-schema 

används för att ge en översikt över de olika aktiviteterna i projektet. Schemat visar den 

planerade tiden för varje aktivitet, och utfallet. Det positiva med denna form av tidsplanering är 

att det ger en bra överblick över arbetet och det är lätt att förstå. Det är tydligt för alla som är 

involverade i utvecklingen av produkten. Det visar tydligt vad som måste göras varje vecka och 

hur många timmar som finns tillgängliga. Det negativa är ett projekt oftast är mer komplext än 

vad som visas i ett Gantt-schema, det visar endast tid och omfattning, men inte resurser. Sedan 

lämpar det sig bara till små- eller medelstora projekt som har mindre än 30 aktiviteter.21 

 

Vid sammansättning av ett Gantt-schema kan en tumregel användas för att veta det ungefärliga 

tidsspannet för de olika faserna, se nedan: 

 

 Definiera och planera projekt (3-5 % = 6-10 h) 

 Definiera produkt (10-15 % = 20-30 h) 

 Konceptgenerering (15-35 % = 30-70 h) 

 Utveckla produkt (50-70 % = 100-140 h) 

 Produktvård (5-10 % = 10-20 h)22 

 

6.2.3 Problemförståelse 

För att skapa full förståelse för problemet som ska lösas är det viktigt att samla in så mycket 

information om problemområdet som möjligt. Detta kan göras med ett flertal olika metoder och 

tillämpningar med exempelvis, förundersökning, marknadsanalys, kravspecifikation och 

funktionsanalys. För att finna en kvalificerad problemlösning krävs det goda kunskaper inom 

                                                 
20 Grahn, Sten. Föreläsning 2, Eskilstuna, 120911. 
21 http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema/ 
22 Grahn, Sten. Föreläsning 2, Eskilstuna, 120911 

http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema/
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området, detta fås genom en förundersökning. Hur djupgående man gör förundersökningen beror på 

vad som krävs för att lösa problemet samt gruppmedlemmarnas förkunskaper. Förundersökningen 

görs på olika sätt beroende på vilket område problemet berör. En del områden är lätta att hitta 

information om, då kunskapen är väl dokumenterad. Andra områden kräver intervjuer av personer 

med expertis för att tillgodose önskad informationsbas. Okända och nya områden kan kräva egna 

studier och tester för att tillgå rätt kunskap. 
 

6.2.3.1 Förundersökning  
En förundersökning genomförs för att inhämta kunskap inom området där problemet finns. 

Detta kan ske på olika sätt, inom vissa områden är väl dokumenterade och då kan information 

lätt hämtas. Inom andra områden kan det vara svårare att hitta information och då kan 

intervjuer med erfarna personer vara användbart som informationskälla. På okända eller nya 

områden kan tester genomföras för att få kunskap.  

  

6.2.3.2 Marknadsanalys 
 

Det viktiga när en produkt/tjänst tas fram är att tillfredsställa kundens behov och önskemål, och 

ju mer företaget vet om kunden desto enklare blir det. Företaget vill veta vad kunden saknar i 

nuläget, vad som kan göras bättre och hur kunden ska göras intresserad. Därför är det viktigt att 

göra en marknadsanalys. En marknadsanalys kan ske på flera olika sätt, t, ex intervjuer, 

frågeformulär och enkäter. Sedan är det vanligt med bloggar där ett koncept av 

produkten/tjänsten läggs ut och sedan får läsarna tycka till. Det viktiga är även att undersöka de 

olika konkurrenterna på marknaden, genom att t, ex söka på internet och patentverket.  

 

Det svåra med en 

marknadsanalys är att 

förstå kundens önskemål. 

Vad kunden säger är inte 

alltid vad den menar. Se 

Figur 8.23 Sedan gäller det 

även att utveckla kundens 

önskemål. T, ex kanske 

kunden säger att han/hon 

vill ha snabba skidor, och 

då är det 

produktutvecklarens 

uppgift att ta reda på vad 

som är snabbt, är det 20 

km/h eller 10 km/h.   

 

En marknadsanalys tyder 

på engagemang och 

kunden känner att 

produktutvecklaren verkligen bryr sig om dem. Det gäller att skapa ett förtroende mellan 

kunden och produktutvecklaren.  
 

 

                                                 
23 The Mechanical Design Process, David G. Ullman, 2010, s. 144 

Figur 8. Förstå kundens behov 

Källa: www.tobiasclarsson.com 
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6.2.3.3 Konkurrensanalys 
Det är viktigt att identifiera vart och om det finns en marknad för den kommande 

problemlösningen. Inför det kommande arbetet är det även viktigt att ha analyserat befintliga 

produkter på marknaden och vad konkurrenterna erbjuder för lösningar. Genom en analys av 

konkurrenterna kan man även erhålla idéer på hur dem tidigare har löst problemen. Det är dock 

viktigt att genomsöka patentdatabasen i förebyggande syfte för att undvika intrång av någon annans 

idé. 

 

Fördelen med en väl utförd analys är möjligheten att ta tillvara på konkurrenternas lösningar och 

därefter vidarearbeta dem.  

 

 

6.2.3.4 Användarstudie 
En viktig del i ett förbättringsarbete är inte bara att förstå problem utan även att förstå vad som 

orsakar problemen. Alla människor är olika men vissa gemensamma beteendemönster går att 

hitta och utnyttja. Att förstå hur personer använder en viss produkt.  

 

 

6.2.3.5 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är ett dokument som upprättas mellan uppdragsgivaren och leverantören, 

detta dokument kan liknas vid en typ av kontrakt som klargör vad som önskas av de olika 

parterna. Meningen är att synen på produktutvecklingsarbetet ska bli mer enhetlig och 

lättgreppad, detta för att minska både kostnaderna och tidsåtgången. 

 

En lista över de olika kraven upprättas och i de allra flesta fall är det uppdragsgivaren/köparen 

som ställer kraven för att kunna säkerställa att den färdiga produkten kommer uppfylla de 

önskemål som kunden har. Kravspecifikationen kan delas upp i flera olika delar där varje del 

kräver ett visst kunskapsområde för att kraven i denna del ska kunna besvaras fullständigt. 

Arbetet med de olika delarna i kravspecifikationen delas ofta därför upp mellan olika delar i 

projektgruppen, som självklart besitter olika kunskaper. 

 

Det positiva med att använda sig utav en kravspecifikation är att preciserar vad 

problemformuleringen innebär och ger alla projektdeltagare en tydlig bild över målsättningen 

för projektet. Meningen är att dokumentet ska vara ett sätt för projektgruppen att hela tiden se 

till att de är på väg i rätt riktning hela tiden. 

 

Det som kan innebära en del problem med att använda sig utav metoden med kravspecifikation 

är då arbetet sker i en mindre projektgrupp. Det finns flera olika kunskapsområden i de olika 

delarna av kraven, men kunskapen inom själva projektgruppen är inte tillräcklig för att täcka 

alla dessa behov. Istället för att kraven skulle besvaras av experter på området blir det nu 

personer utan tillräcklig kunskap gissar sig till vad som behövs göras. 
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6.2.3.6 Funktionsanalys 
Det är viktigt att komma ihåg 

att funktionen förklarar vad 

produkten måste kunna göra. 

Funktion är det logiska flödet 

av energi, statiska krafter, 

material eller information 

mellan objekt. För att ta fram 

de olika funktionerna som en 

produkt eller tjänst måste ha 

görs en funktionsanalys. 

Processen att skriva en 

funktionsanalys kan delas upp 

i 3 steg. Steg 1 är att komma 

på en eller två funktioner som 

är de viktiga och som måste bli uppnådda.  Dessa funktioner brukar kallas huvudfunktion, 

eftersom de beskriver produkten/tjänstens huvudsyfte. Steg 2 fokuserar på att identifiera 

delfunktionerna.  

 

Delfunktioner är de funktioner som produkten måste ha för att huvudfunktionerna ska bli 

uppfyllda. Delfunktionerna kan även vara uppbyggda av underfunktioner. Steg 3 är att rita upp 

ett funktionsträd. Där huvudfunktionen, från steg 1, placeras längst upp och delfunktioner och 

underfunktionerna, från steg 2, länkas nedanför. Se Figur 9.  

 

Detta gör att du enkelt kan se vilken av funktionerna som inte kan utelämnas och vad din 

produkt/tjänst har för syfte. Om funktionsanalysen är väl utformad är det enkelt att ta fram 

lösningar till dem olika funktionerna.   

 

Det negativa med funktionsanalysen är att den är uppbyggd på egna antaganden, och det kan 

begränsa kreativiteten i projektet. Projektgruppen blir låst vid t, ex de olika stödfunktionerna 

som inte har någon betydelse för huvudfunktionen i slutändan. Dock handlar en 

funktionsanalys i slutändan om att tänka fritt för att lösa funktionerna. Den gör att 

gruppmedlemmarna fokuserar på kreativiteten. 

 

 

6.2.3.7 QFD 
Quality Function Deployment är ett verktyg för produktutveckling som är till för att leverera 

produkter och tjänster som passar kundens behov.  

 

Verktyget utvecklades av professorerna Yoji Akao och Shigeru Mizuno i Japan under 1960-

talet. Då riktade den sig mot tillverkningsindustrin, idag används dock QFD i det flesta 

branscher.   

 

Målen med QFD är att kundkraven och kundbehoven, både de uttalade och de outtalade ska 

benas ut och viktas efter relevans. Detta hjälper till att planera vilka egenskaper som en ny 

produkt behöver för att nå ut till tilltänkt marknadssegment. Den ska även omforma kundkrav 

till mätbara mål för en teknisk kravspecifikation. 

Figur 9. Funktionsträd 

Källa: Österlin, Kenneth. ”Funktionsanalys” (på Svenska). Design i Fokus 

(utgåva 1). Malmö: Daleke Grafiska AB 
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Genom att göra en QFD analys av konkurrenter så kan den egna produkten jämföras med 

konkurrenternas och på så sätt kan man få fram en kvalificerad konkurrensanalys.  

Om QFD:n görs ordentligt, tjänas den tiden oftast igen under projektet. Att få in 

konkurrensanalys i definitionsfasen ger insikt i vilka möjligheter som finns för produkten på 

marknaden.  

 

 

8 steg för att genomföra en QFD 

 

 
 

1. Identifiera kund 
Vid framtagning av en QFD bör först och främst kundernas identifieras. Den 

självklara kunden är slutanvändaren, men det är viktigt att tänka på de som 

kommer i kontakt med produkten innan slutanvändaren.  

 

 

 

2. Kundkrav 
Därefter ska kundkraven bestämmas, vad är det kunden vill ha? Kundkraven 

kan samlas in genom brainstorming i projektgruppen, kontakta säljare, 

servicepersonal och kontakta kunder.  

 

 

 

3. Vikta kundkrav 
Efter att kundkraven satts samman ska dessa viktas. Det sätts ett värde mellan 

1 och 5 på kravet för att visa om kravet är relevant för slutprodukten. 
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4. Identifiera och utvärdera konkurrenter 
Det 4 steget är att identifiera och utvärdera konkurrenterna för att se hur nöjd 

kunden är i nuläget. Även om produkten känns unik så finns det alltid 

konkurrenter i någon form. Detta skapar ett medvetande om vad som finns 

och vad som behöver förbättras. 

 

 

 

5. Bestäm produktens egenskaper 
Nästa steg är att ta fram mätbara produktegenskaper som uppfyller kund-

kraven. Det kan bland annat vara funktioner. Dessa kan tas fram genom ett 

släktskapsdiagram eller träddiagram för att få en översikt. 

 

 

 

 

6. Utvärdera sambandet mellan kundkraven och produktensegen-

skaper 
Sedan ska sambandet mellan kundkraven och produktegenskaperna skrivas 

ned. De kan till exempel graderas med siffrorna 0 (ingen relation), 1 (svag 

relation), 3 (medium relation) och 9 (stark relation). Därefter ska mätbara 

mål sättas för produktegenskaperna. Slutligen ska samband mellan 

produktegenskaper identifieras. 

 

7. Målvärde 
Det näst sista steget är att fylla i produktegenskapernas målvärden längst 

ner i QFD:n. Dessa målvärden fungerar som riktlinjer, det kan till exempel 

vara vikt, storlek eller hållbarhet. 

 

 

 

 

 

8. Sätt samband mellan olika produktegenskaper 
Taket i QFD:n fylls i sist, och det används för att se om de olika produkte-

genskaperna har positiv eller negativ påverkan på varandra. Om sambandet 

mellan två produktegenskaper är för stora kan de behöva ombearbetas. 

 

 

 

 

 

QFD är ett bra och överskådligt verktyg för att till exempel jämföra konkurrenter med 

slutgiltigt koncept. Egenskaper och funktioner får en unik vikt-kombination som ger 

tillförlitliga värden gällande koncepten och bra referenser för att utvärdera de olika 

alternativen. Att få mätbara värden på krav och funktioner är mycket användbart och det är 

sannolikt den största fördelen med att göra en QFD. 
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Nackdelen med QFD är att det är lätt att stirrar sig blind på värden och siffror. Ibland kan 

känslor och andra viktiga åsikter spela en viktig roll när man väljer koncept, tittar man blint på 

QFD:n kan dessa synpunkter försummas och detta kan påverka valet av koncept negativt.2425 

 

6.2.3.8 Maslows behovstrappa 
Maslows behovstrappa är en modell över hur människans behov prioriteras. Denna modell togs 

fram av den amerikanske psykologen Abraham Maslow. Idén bygger på att en behoven på en 

lägre nivå måste tillfredställas innan högre mål blir viktiga.  

Maslow ansåg att människan har fem behov. 

Dessa presenteras nedan, där 1 är längst ner i 

trappan och 5 är högst upp: 

1. Fysiska behov (mat, motion, sömn) 

2. Trygghet (tak över huvudet, pengar) 

3. Kärlek och gemenskap (familj, vänner) 

4. Uppskattning (feedback) 

5. Självförverkligande 

 

 

6.2.3.9 Personas 
Anledningen till att kraven beskrivs i form av en 

personas är att få kravlistan mer konkret. En 

personas kan ge en mer levande känsla för 

målgruppen, och det blir en ”bestämd person” att 

designa för.  

 

En personas representerar en specifik grupp 

människor med gemensamma produktkrav, ett 

marknadssegment. Som utgångspunkt för en 

personas används information från marknaden. 

Utgångsmaterial kan till exempel vara intervjuer. 

Det bästa är att göra flera personas för att få en 

bättre bild av sin valda målgrupp. Detta är 

viktigt för att kunna ge produkten en hög 

affordance, vilket betyder att användaren skall förstå hur produkten fungerar och hur brukaren 

ska använda den. 

 

 

                                                 
24 http://www.12manage.com/methods_akao_quality_function_deployment_sv.html# 

25 http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/4-

%20Forsta%20problemet%20och%20utveckla%20kravspec.pdf 

Figur 11. Personas 

Källa: www.webcredible.co.uk 

Figur 10. Maslows behovstrappa 

Källa: tunstallbloggen.blogspot.com 

http://www.12manage.com/methods_akao_quality_function_deployment_sv.html
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/4-%20Forsta%20problemet%20och%20utveckla%20kravspec.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/4-%20Forsta%20problemet%20och%20utveckla%20kravspec.pdf


32(147) 

6.2.3.10 Moodboard 
En moodboard är ett bildkollage, och med denna visas effektivt vad som ska uppnås med 

utseendet. Det blir ungefär som en visuell kravspecifikation. Denna board kan även fungera 

som inspiration vid skissarbetet. En moodboard beskriver stämningen och huvudintrycket som 

produkten ska ge. En moodboard ska inte visa hur produkten ska se ut i slutändan, utan istället 

väcka associationer.  

 

6.2.4 Konceptgenerering 

 

6.2.4.1 Idé- och konceptgenerering 
Resultaten från planeringen och produktdefinitionen används för att generera och utvärdera 

koncept. Koncept visar hur funktioner ska uppfyllas. Det är kundens krav om ligger till grund 

för utveckling av produkt. Det är viktigt att utveckla koncept som senare leder till en bra 

produkt. Konceptidéer kommer primärt från designerns egen erfarenhet, vilket gör det 

användbart med olika kreativitetsmetoder som gör att konceptidéerna utökas.  

 

 

Kreativitetsmetoder: 

Brainstorming 
Brainstorming är en idéskapande metod där flera personer genererar i grupp. Det finns olika 

varianter av brainstorming, bland annat brainwritning. För att metoden ska bli så effektiv som 

möjligt är det viktigt att alla i gruppen får säga sina åsikter och idéer. Det är viktigt att komma 

på många idéer, av 100 idéer finns det 1 bra.26 

 

Biomimetik 
Biomimietik är en teknik som går ut på att använda naturen som inspirationskälla. 

Karborreband är en innovation där inspiration hämtades från naturen.  

 

6 Tänkarhattarna 
De 6 tänkarhattarna är ett verktyg som tvingar gruppen att tänka i nya banor och se problemet 

från olika perspektiv. Denna kreativitetsmetod kan användas vi konceptgenerering, men även 

vid förbättring av slutgiltigt koncept. Hattarna har 6 olika färger som var och en symboliserar 

olika infallsvinklar, se nedan: 

 

Vit hatt: Den vita hatten symboliserar objektivitet och opartiska synvinklar. Gruppen svarar på 

vilken information som redan finns och vad gruppen måste ta reda på.  

Röd hatt: Den röda hatten symboliserar känsla. Gruppen svarar på vilka känslor som rör 

gruppen och om det finns några negativa känslor.  

Gul hatt: Den gula hatten står för positivt tänkande. Gruppen tar upp allt det positiva.  

Svart hatt: Den svarta hatten symboliserar allt negativt. Gruppen tar upp alla fel och brister. 

Grön hatt: Den gröna hatten symboliserar nyskapande idéer. Gruppen angriper problem som 

togs upp under den svarta hatten. 

Blå hatt: Den blåa hatten symboliserar ledning.27 

 

 

                                                 
26 Grahn, Sten. Föreläsning 3. Eskilstuna. 120926. 
27 http://www.aktivitetsbanken.se/wiki/T%C3%A4nkarhattar  

http://www.aktivitetsbanken.se/wiki/T%C3%A4nkarhattar
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6.2.4.2 Konceptutvärdering 
Efter att olika koncept har genererats ska de olika koncepten utvärderas. Vid utvärdering av 

koncept gäller det först att kontrollera om konceptet uppfyller kravspecifikationen. Därefter gäller 

det att utvärdera om konceptet är lämpligt. Går konceptet att genomföra? Passar det tänkt 

målgrupp? De kvarvarande koncepten värderas sedan i en beslutmatris. 

 

Pughs-matris 
Pughs matris är ett konceptutvärderingsverktyg som används för att välja en eller flera lösningar på 

ett problem. På den vertikala axeln i matrisen skrivs kraven som produkten ska uppfylla, och på den 

horisontella axeln skrivs alla de olika koncepten. Ett referenskoncept väljs sedan och de resterande 

koncepten jämförs med referenskonceptet. Koncepten kan vara bättre, sämre eller likvärdiga med 

referensen. Poängen på hur väl koncepten uppfyller kraven jämfört med referensen sätts från -2 till 

+2. Det positiva med Pughs matris är att det är enkelt att se vilket eller vilka koncept som uppfyller 

kraven bäst. Dock krävs det en del kunskap för att kunna fylla i matrisen. Vilket gör det svårare för 

en mindre projektgrupp, eftersom där finns det oftast inte många personer med olika 

specialområden. 

 

 

FMEA – Failure mode effect analysis 

FMEA är en feleffektanalys på koncepten som har valts ut. Analysen används för att förutsäga 

möjliga fel på produkten/tjänsten innan dem har inträffat. Detta gör att de blir enklare att hindra 

att felen uppträder. Det finns alltid en risk att ett fel uppstår i produktionsprocessen. Felen kan 

sedan påverka produkterna och processens effektivitet. Det kan leda till ökade kostnader och 

sämre kvalitet än väntat. Det kan även leda till att människors hälsa sätts i fara. Därför är det 

viktigt att en FMEA tas fram till varje nytt koncept.28 I en FMEA bryts felen ner i felsätt, 

felorsak och feleffekt. Därefter bedöms felens sannolikhet, allvarlighet och möjlighet till 

upptäckt. Rekommenderade åtgärder noteras också. Det negativa med FMEA är att den är 

tidskrävande, vilket leder till att det i många fall inte finns tid att göra en FMEA. En annan 

nackdel är att med en FMEA upptäcks inte samspelseffekter, felsätt kan samspela och leda till 

feleffekter. För att lösa detta problem krävs det att till exempel en felträdsanalys tas fram. En 

felträdsanalys redogör kopplingar mellan fel.29 

I slutet av konceptgenereringen när det slutgiltiga konceptet är bestämt bör det även göras en 

rimlighetsbedömning. Där det även svaras på om det valda konceptet känns rätt. 

 

6.2.5 Utveckla koncept 

Efter konceptgenerering och bedömning är det dags för det att utveckla det bästa konceptet till en 

högkvalitativ produkt. Med högkvalitativ produkt menas inte bara att designa en produkt som 

fungerar som den borde, håller länge och uppfyller kundernas förväntningar och krav, utan också 

att den är enkel att tillverka och sätta samman. Sedan gäller det även att tänka på hur den ska 

fraktas och paketeras. Det gäller att tänka på produktens hela livscykel. Detta är en fas där 

produkter genereras och utvärderas om de uppfyller kundkraven. Målet med fasen är att ge en form 

åt det slutgiltiga konceptet. Konfigurationer och strukturer måste tas till hänsyn. Ska produkten 

kunna förflyttas? Ska produkten bestå av olika material? Ska standardkomponenter användas? 

                                                 
28 http://www.rektron.se/fmea.aspx 
29 http://www.fmeainfocentre.com/foreign%20language/fmea.pdf 
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Därefter väljs material och process. Då gäller det att tänka på miljöhänsyn, kvantitet och 

tillgänglighet. Sedan gäller det att utvärdera om det bästa är att tillverka själv eller att köpa färdiga 

produkter. Vid denna utvärdering måste utvecklingskostnad, produktionskostnad, utvecklingstid 

och produktvolym tas till hänsyn.  

 

 

6.2.5.1 DFM – Design for Manufacture 
Design for manufacture, betyder design för tillverkning. Det används för att optimera och 

analysera tillverkningsprocessen av en komponent. Dock används det för att undersöka och 

analysera till DFM tillämpas oftast då ett slutgiltigt koncept har genererats fram. En DFM 

tillämpas oftast då ett slutgiltigt koncept har genererats fram. 

 

 

6.2.5.2 DFA – Design for Assembly 
Design For Assembly, betyder design för montering. Det används vid tillverkning av produkter 

i stora volymer. DFA kan även användas för att förbättra monteringen och beräkna 

monteringskostnad. Med hjälp av DFA kan monteringstiderna och antalet komponenter hållas 

nere, vilket gör att både tid och pengar sparas.  

 

DFA består av 13 tumregler, se nedan: 

 
1. Minimera antalet komponenter. 

2. Minimera antalet fästanordningar. 

3. Val av lämplig baskomponent. 

4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras. 

5. Val av effektiv monteringsfixtur. 

6. Underlätta komponentåtkomst. 

7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, robot, specialmaskin). 

8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter. 

9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med monteringsriktningen. 

10. Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt osymmetriska. 

11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkelriktat montering. 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning. 

13. Maximera tillgänglighet vid montering. 

 

 

6.2.5.3 DFMain – Design for Maintenance 
Design for maintenance, betyder design för underhåll. Det är en designstrategi som tar hänsyn 

till hur underhållet av produkten ska ske. Detta bör tänkas på så tidigt som möjligt för att 

minska eller till och med eliminera kostnader för underhåll och minimera driftstopp. Vi 

utveckling av DFMain kan både designer och slutanvändare omfattas för att resultatet ska bli så 

bra som möjligt. Utveckling av DFMain kan bidra till att underhållsbehov identifieras, 

produktens tillgänglighet ökas, underhållstid minskas, logistikbördan och livscykelkostnader 

minskas vilket bidrar till att kunderna blir nöjda. 

 

 

6.2.5.4 DFE – Design for Environment 
Det är en benämning av metoder som stödjer arbetet mot att minska produkters miljöpåverkan. 

Detta kan göras i ett tidigt stadie i produktutvecklingsprocessen. DFE handlar om att minimera 
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mängden olika material och energiåtgången. Sedan handlar det även om att effektivisera 

återvinningen av produkten och hur dess livslängd maximeras.30  

 

De olika metoderna inom DFE är: 

 DFD (Design for Durability) 

 DFA (Design for Assembly) 

 DFS (Design for Serviceability) 

 DFD (Design for Disassembly) 

 DFR (Design for Recycle) 

 

6.2.6 Konstruktion 

För att slutligen kunna konstruera och producera det slutgiltiga konceptet krävs ett 

konstruktionsunderlag som består av 3D modeller.  

 

 

6.2.6.1 Solidworks, CAD 
Computer Aided Design alternativt Computer-assisted Drafting, det som idag förkortas med 

CAD. CAD är ett sätt att modulera, konstruera och visualisera 3D med hjälp av en dator. 

Termen CAD avser digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar som används 

inom konstruktion och arkitektur. Med hjälp av verktyget kan t.ex. ingenjörer eller arkitekter 

snabbt visualisera sina planer på konstruktioner och testa hållbarheten, mäta i olika enheter i 

form av vikt, massa och volym etc.  

 

 

6.2.6.2 Prototyptillverkning 
 

Det slutgiltiga målet med examensarbetet är att ta fram prototypunderlag och eventuellt en 

prototyp. En prototyp är inte en färdig produkt, utan en testmodell. Vid utveckling av produkter 

används denna typ av modell, för att underlätta visualisering av idéer. Med en prototyp kan 

fördelar och nackdelar utvärderas och eventuella brister kan även upptäckas innan 

produktionen.  

 

6.2.7 Utvärdering av projektet 

I slutet av ett projekt gäller det att utvärdera hur det har gått. Detta görs för att inte göra om 

samma misstag till nästa projekt och även ta med sig det som har gått bra i projektet.  

 

6.2.7.1 PIPS 
Phases of integrated problmem solving är ett verktyg för att ta reda på vilka eventuella brister 

gruppen har och om något kan förbättras. Analysen för efter varje del i projektet och fungerar 

så att frågor ställs som besvaras med en siffra 1-5 hur väl de instämmer.   

                                                 
30 Grahn, Sten. Föreläsning 5. Eskilstuna. 120926 
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7 Tillämpad lösningsmetodik 

I detta kapitel redogörs tillvägagångssättet för att kunna ta fram ett slutgiltigt koncept. 

 

7.1  Planering 

Gruppen valde att göra en grundlig planering av projektet för att det inte skulle uppkomma 

missförstånd om när de olika produktutvecklingsverktygen ska genomföras för att kunna 

slutföra projektet i tid.  

7.1.1 Loggbok 

Genom hela examensarbetet har det skrivits en loggbok för varje arbetsdag. Loggboken har 

gjort det möjligt att gå tillbaka och se vad som har gjorts under projektets gång eller vad som 

inte har gjort. Denna loggbok har varit som ett stöd vid rapportskrivningen. För loggbok se 

bilaga A. 

 

7.1.2 Gantt-schema 

För att strukturera upp examensarbetet på ett optimalt sätt upprättades ett Gantt-schema. Det 

beslutades att den större delen av tiden skulle gå till förarbetet, såsom marknadsundersökning, 

funktionsanalys, kravspecifikation och QFD. Detta eftersom gruppen anser att denna fas 

behöver mest tid för att förstå projektet och komma fram till den bästa produkten. Det var även 

viktigt med ett bra förarbete eftersom ingen i gruppen hade särskilt mycket kunskap om detta 

område.  
 

Gantt-schemat har ändrats under tidens gång, och den senaste uppdateringen finns som bilaga 

B.  
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7.2 Problemförståelse 

Gruppen valde att samla in information om befintliga produkter på marknaden på grund av 

begränsade kunskaper om robotgräsklippare.  

 

7.2.1 Komponenter 

Då marknadsundersökningen påbörjades upptäcktes att det fanns många liknande produkter på 

marknaden, men de flesta är snarlika och de innehåller liknande komponenter. De befintliga 

produkterna var baserade på komponenterna som är listade nedan, se även Figur 12. 

 

 Hjul 

 Klippmotor 

 Styrmotor 

 Batteri 

 Knivar 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7.2.2 Konkurrentanalys 

De produkter som överstämde mest med vad uppdragsgivaren efterfrågade valdes ut och 

jämfördes i en Pughs-matris. Den stora nackdelen med de flesta befintliga produkter är att de 

har en klippbredd på ca 20 cm, medan robotgräsklipparen har en bredd på 50 cm. 

 

De konkurrenter som valdes blev: 

 

Robomow RS630 

Detta är en kraftfull robotgräsklippare som klarar att 

klippa grenar, löv och fallfrukt, på grund av dess starka 

stålknivar. Robomow RS630 är en av gräsklipparna 

som har den största klippbredden, 56 cm.  

 

 

 

 

 

 

Figur13. Robomow RS630 

Källa: 

www.robotbg.com/robots/lawn_mowers/friendl

y_robotics/robomow_rs630 

Figur 12. Robocut 

Källa: www.robotshop.se/micro/robocut.html 
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Gardena R160 

Gardena är en del av Husqvarna group, och Gardena 

R160 är deras nyaste modell som kan klippa 1600m2 

på en laddning. Det positiva är att den nästan är 

ljudlös, men den har en arbetstid på endast 45 min och 

den har ett oregelbundet klippmönster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosch Indego 

Bosch Indego är den enda robotgräsklipparen idag 

som är intelligent. Den klipper i parallella linjer 

istället för lite hur som helst som de andra 

robotgräsklipparna gör. Bosch Indego vet var den har 

klippt och detta effektiviserar klipptiden för 

produkten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husqvarna Automower 220 AC 

Husqvarna har 9 olika typer av robotgräsklippare på 

marknaden, men gruppen valde att analysera Automower 

220 AC för denna uppfyller de flesta av de givna kraven 

från uppdragsgivaren. Det unika med denna 

robotgräsklipparen är att det finns olika färger på huven 

som enkelt kan bytas av användaren, dock finns det bara 

5 färger, men för användaren känns det mer exklusivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur16. Husqvarna Automower 220 AC 

Källa: 

http://www.gplshop.se/robotgrasklippare-

husqvarna-automower/automower-220-

ac.php 

Figur15. Bosch Indego 

Källa: http://robotnyheter.se/2012/05/21/bosch-

indego-forsta-intelligenta-robotgrasklipparen/ 

 

Figur 14. Gardena R160 

Källa: www.robotnyheter.se/2013/02/12/nya-

robotgrasklipparna-r70li-och-r160-fran-

gardena/ 
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Stiga Autoclip 500 Serien 

Stiga är den robotgräsklipparen som klarar att klippa det 

största området, 3000 m2 och den har en arbetstid på 4h 

och 30 min. Det negativa är att den har en laddningstid på 

4h, men samtidigt så kan den klippa 3000m2 under en 

klippning och den genomsnittliga svensken har inte en 

större gräsmatta än 1000m2.  

 

 

 

 

Robocut 

Robocut är ett kit som användaren själv bygger ihop. 

Kittet kostar cirka 5000 kronor. Det är en enkel lösning 

som består av ett batteri, motorer, klippaggregat, tre hjul 

och en låda. Nackdelen är att det inte går att justera 

höjden på klippaggregatet och den har inga sensorer som 

känner av när den till exempel välter eller lyfts upp.   

 

 

 

 

 

Wiper Blitz 

Det som skiljer Wiper Blitz från föregående 

konkurrenter är att användaren inte behöver sätta upp 

någon begräsningskabel utan istället har den en inbyggd 

mikrofon som känner av om den kommer utanför 

gräsmattan, eftersom till exempel asfalt ger ifrån sig ett 

annat ljud.  

 

 

 

 

 

 

Gruppen gjorde en Pughs matris över de olika konkurrenterna, se bilaga C och skrev även ner 

för- och nackdelar med varje konkurrent, se bilaga D, där gruppen valde att ta med ytterligare 

en av Husqvarnas varianter, nämligen en robotgräsklippare med solceller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur19. Wiper Blitz 

Källa: http://www.robotic-mowers-test.com/ 

Figur18. Robocut 

Källa:  

www.robotshop.se/micro/robocut.html 

Figur17. Stiga Autoclip 500 Serien 

Källa: www.stiga .se 
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7.2.3 Kravspecifikation 

Under detta arbete fick gruppen krav från uppdragsgivare, som sedan har utvecklats 

tillsammans med Christian, gruppens handledare. Sedan tog även uppdragsgivaren fram ett 

produktblad med produktens olika funktioner och finesser, se bilaga E. 

 

 

 

7.2.3.1 Krav från uppdragsgivare: 
Dessa är kraven som gruppen fick av uppdragsgivaren.  

 

 Användaren skall ha möjlighet att göra sin robotgräsklipparen unik. 

 Obegränsad trädgårdsstorlek 

 Inga ränder vid klippning 

 Lätt 

 Hållbar 

 Miljövänlig 

 Kan skapa mönster i gräsmattan (Till exempel en logga) 

 Möjlighet att koppla på tillbehör 

 Har ett bestämt klippmönster 

 GPS-baserat staket 

 Levereras med laddningsstation 

 Ansluten till hushållets WLAN 

 Möjligt att styra med Iphone/Ipad 

Denna kravspecifikation utvecklades och om bearbetades för att passa de avgränsningar som 

gjorts tidigare i projektet. För den slutgiltiga kravspecifikationen se nedan. 

 

 

7.2.3.2 Slutgiltig kravspecifikation 
 

Mått       

Klippbredden för produkten skall ligga mellan 20-60 cm.    

Produktens klipphöjd skall vara justerbar mellan 20-60mm  

Produktens vikt får ej överstiga 9 kg    

Produkten skall klara en lutning på 20°    

Maximala mått för produkten är 70 x 60 x 40 cm    

Produktens ljudnivå får ej överstiga 65dB.   

 

Hållfasthet/livslängd 

Produktens livslängd skall vara minst 5 år.   

Produkten skall klara att arbeta i temperaturer mellan 0-50° C  

Produkten skall vara vattentålig. 
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Produktion 

Materialkostnaden får ej överstiga 5 000 kr. 

Tillverknings- och monteringstiden får ej överstiga 60 min.  

Komponenter skall kunna bytas ut vid service 

 

Installation 

Produktens klippområde skall vara obegränsat. 

Produkten skall vara anpassad för garage/laddstation. 

Produkten skall ha GPS baserad lokalisering. 

 

Transport 

Produkten skall kunna lastas, transporteras och lagras på pall utan luftrum.  

 

Miljö 

Kombinerade material skall kunna separeras för återvinning utan specialverktyg 

 

Underhåll 

Produkten skall klara av att rengöras med vattenslang för hemmabruk. 

Produkten skall enkelt gå att göra rent med en tillhörande borste. 

 

Säkerhetskrav 

Produkten skall stanna vid vältning. 

Produkten skall stanna vid lyft. 

Produkten skall vara stöldskyddad. 

 

Utformning 

Användaren skall ha möjlighet att förändra utseendet på sin produkt.  

Tillbehörsprodukter skall finnas tillgängliga. 

Produktens design skall passa dess ändamål och omgivning.  

Standardprodukter, såsom motorer, kretskort, bör användas. 

 

Användning 

Höjdinställningstiden bör ej överstiga 5 min. 

Användaren skall på egen hand kunna byta ut produktens knivar. 
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Produkten skall kunna lyftas och förflyttas enkelt 

Produkten skall kunna skapa mönster i gräsmattan 

Installationstiden bör ej överstiga 1 timme 

Alla människor skall ha möjlighet att installera produkten. 

Produkten skall kunna installeras av en person. 

 

De kraven som är skrivna med kursiv text kommer gruppen inte att kunna uppfylla helt och 

hållet eftersom programmeringen av produkten kommer att jobbas med i ett senare skede, men 

gruppen har ändå valt att ta med dessa krav eftersom de kommer att påverka utformningen av 

det slutgiltiga konceptet. För viktning av kraven se bilaga F. 

 

7.2.4 Funktionsanalys 

En huvudfunktions formulerades av de funktioner som ansågs vara nödvändiga för att uppfylla 

de krav som ställts av uppdragsgivaren. Därefter togs delfunktioner och underfunktioner fram 

och slutligen stödfunktioner.  

 

Funktionsanalysen har gjorts enligt hierarkisk struktur, eftersom detta ansågs som mest 

överskådligt. För funktionsanalys se Figur 20.  

För en tydligare bild se bilaga G.  

 

7.2.5 QFD 

Gruppen upprättade en QFD efter att kravspecifikationen och funktionsanalysen var påbörjade. 

Detta för att förstå vilka krav som var de viktigaste. 

 

 

De viktigaste kraven blev följande: 

 

 Låg kostnad 

 Klippbredden ska ligga mellan 40 – 60 cm 

 Produkten skall kunna spolas av med en vattenslang för hemmabruk. 

Figur 20. Funktionsanalys 
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 Stanna vid lyft 

 Stanna vid vältning 

(De två sista kraven kommer inte gruppen att behandla utan detta kommer programmerarna 

studera vid ett senare skede, men dessa har tagits med i kravspecifikationen ändå eftersom de 

påverkar utformningen) 

 

De olika konkurrenterna sattes in i QFD:n för att jämföra hu väl de uppfyllde uppdragsgivarens 

krav och funktioner. 

 

Det negativa med befintliga produkter är att det tar långt tid att installera dem, eftersom 

användaren måste sätta upp en begränsningskabel runt den yta som han/hon vill trimma. Sedan 

är klippbredd liten jämfört med storleken på produkterna. En annan nackdel är att de flesta 

produkter har hjul som sitter framför klippaggregatet och plattar. Det leder till att gräset inte 

blir klippt ordentligt. Användaren kan inte göra sin produkt unik eller på något sätt ändra 

utseendet. Dock kan du välja olika färg på huven vid köp av en Husqvarna Automower AC220.  

 

Det positiva med produkterna är att de flesta har sensorer som gör att de stannar vid vältning 

och när de lyfts upp. Detta gör robotgräsklipparna säkrare. Sedan har de även någon form av 

larm. Robotgräsklipparna klarar en lutning på ca 20C, vilket är positivt eftersom de flesta 

trädgårdar inte är platta. För QFD se bilaga H. 

 

7.3 Målgruppen 

Gruppen bestämde sig för att ta reda på mer information om målgruppen för produkten. Vid 

idégenereringen är det viktigt att veta vem som ska använda produkten. 

7.3.1 Maslows behovstrappa 

Den största anledningen till att män i 40-50 års ålder skulle köpa en robotgräsklippare är för att 

de inte har tid eller viljan att sköta om trädgården. Sedan handlar det om att en 

robotgräsklippare är något som han kan visa upp för grannen och något han kan skryta om. En 

robotgräsklippare skulle vara en statuspryl. Det skulle handla mycket om självförverkligande 

vid köp av en robotgräsklippare, men även familj och gemenskap är viktigt för vid köp av en 

robotgräsklippare blir det tid över till annat.  

 
Figur 21. Maslows behovstrappa 

Självförverkligande

Uppskattning (Feedback)

Kärlek och gemenskap (Familj och 
vänner)

Trygghet (Tak över huvudet, 
pengar)

Kroppsliga behov (mat, motion, 
sömn)
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7.3.2 Persona 

För att få en mer konkret beskrivning av kraven valdes att göra en personas, se bilaga I. Utifrån 

denna var det enklare att utveckla en produkt för den valda målgruppen. Målgruppen som 

valdes vid framtagning av en personas var män i 40-50 års ålder med hus och familj. Dessa 

personer har mycket jobb och inte mycket fritid. Med hjälp av en personas var det enklare att 

förstå vad en man in 45 års ålder vill ha. För persona se bilaga I. 

 

 

7.3.3 Moodboard  

En moodboard gjordes innan skissarbetet började för att få en bild över vad för känslor som 

produkten skall väcka hos användaren. En robotgräsklippare ger användaren en känsla av 

frihet. Han/hon behöver inte klippa gräset utan detta sker automatiskt. Sedan handlar det även 

om att vara först med det nya. Användaren ska kunna visa upp robotgräsklipparen för sina 

grannar, och känna sig stolt. Ungefär samma känsla som fås vid köp av en ny sportbil. För 

moodboard se nedan och för en tydligare bild se bilaga J.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Moodboard 

Källor från vänster till höger: www.hypeline.se, www.wellnessonline.com, www.behrnhotell.se, 

montisabini.blogspot.com, www.mostphotos.com, www.guldochsilver.nu, www.hbl.fi, ilskas.blogg.se, 

www.alltomprylar.se, whatsupsthlm.se, spoink.blogg.se, carrosblogg.bloggsida.se, www.sedirekt.se, 

www.olleberg.nu, www.riverton.se 
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7.4 Idégenerering 

Efter att tillräckligt med information om robotgräsklippare och målgruppen hämtats in 

fortsattes det med att välja komponenter till produkten. 

7.4.1 Välja komponenter 

Gruppen bestämde att komponenter bör väljas innan skissarbetet. Detta för att få en uppfattning 

av produktens minimala storlek. De komponenter som behövde väljas var följande: 

 

 Trimningsverktyg 

 Batteri 

 Motorer 

 Framdrivningskomponent (Till exempel: hjul) 

 

7.4.1.1 Trimningsverktyg 
Gruppen valde först att bestämma vilka olika trimningsmöjligheter som finns.   

 

Lösningsförslag för att trimma gräs 

Trimma gräs kan göras på många olika sätt. I Figur 23. Lösningsförslag för att trimma gräs 

syns de olika lösningsförslagen som gruppen ansåg var de bästa sätten.  

 

Figur 23. Lösningsförslag för att trimma gräs 

 

Efter att ha diskuterat de olika koncepten i gruppen ansågs att skära av gräset är den bästa 

lösningen och att detta skulle genomföras med knivar.  

 

 

Trimma 
gräs

Klippa

Sax

Raka

Skära

Knivar

Såg

StämjärnRiva

Tugga
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De olika sorters klippaggregaten som finns på marknaden idag är följande. 

 

Cirkulär platta med rakblad 

Denna konstruktion består av en platta med till exempel tre knivar monterade, knivarna ser 

ungefär ut som rakblad. Bland annat Husqvarna och Bosch använder sig av denna lösning på 

deras produkter. Det positiva med denna lösning är att det är enkelt att byta knivar. Det behövs 

bara en skruvmejsel och enligt Husqvarna tar det 5 min. Det negativa är dock att livslängden 

för dessa knivar är vanligtvis 1-2 månader på 1000 m2. Sedan måste användaren regelbundet 

räfsa och samla upp tallkottar, trädgrenar och frukt på marken innan användning av 

robotgräsklipparen, för de kan skada och böja knivarna.31 

 

9 stycken knivar kostar ca 100 kr. 3 knivar kostar ca 33 kr.  

Gräsmattan kan klippas från april till oktober.32 Vilket betyder 7 månader. 

Om du byter knivar varje månad blir det: 

 

7*33 = 231 kr/år 

 

Det tar 5 min att byta knivarna. Vilket blir: 

5*7 = 35 min/år (Tiden innan och efter bytet är inte inräknat) 

 

 

Dubbeleggad stålkniv 

Användning av en solid stålkniv skulle motverka problemet med att rengöra gräsmattan från 

kottar, grenar med mer inför varje klippning. En solid dubbeleggad stålkniv skulle klara att 

klippa dessa utan att gå sönder.  

 

Mulchingknivar 

Mulchingknivar maler ner gräset så att det blir till gödsel för gräsmattan, vilket är positivt. 

Sedan är de lätta att rengöra och det finns gott om mulchingknivar på marknaden, dock kan de 

vara svårt att hitta den storlek som behövs för att kunna ha en klippbredd på 20-60 mm. 

Antingen skulle det behövas en stor kniv och detta skulle medföra en stor robotgräsklippare, 

och om gruppen väljer att använda flera små knivar så finns det inte färdiga på marknaden. Det 

som är negativt är att gräset inte blir lika fint klippt som med dubbeleggade stålknivar.   

 

Resultat för val av trimningsverktyg 

 Det som gruppen anser är att en person som handlar en robotgräsklippare är en person 

som vill försöka undvika tidskrävande trädgårdsarbete. En cirkulär platta med rakblad 

är en billigare lösning än en dubbeleggad stålkniv, men det krävs mer arbete med 

rakblad. 

 

7.4.1.2 Antal knivar: 

1 kniv: Detta medför en mindre klippbredd, dock beror det på hur stor kniven är, men med en 

stor kniv krävs en starkare motor. Robotgräsklipparen Robomow använder en solid stålkniv i 

                                                 
31 http://www.husqvarna.com/se/products/robotic-mowers/faq/  
32 http://www.odla.nu/fragor-svar/g/grasmatta/grasmatta  

http://www.husqvarna.com/se/products/robotic-mowers/faq/
http://www.odla.nu/fragor-svar/g/grasmatta/grasmatta
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sin robotgräsklipparmodell RM510, och denna kniv måste bytas varje år och de kostar cirka 

349 kr per styck. Vilket kan bytas utan verktyg eftersom de är monterade med ett snäppfäste.  

2 knivar placerade bredvid varandra: Detta medför en större klippbredd, dock behövs det en 

starkare motor än med 1 kniv. Robomow använder 2 dubbeleggade trebladiga knivar på sin 

modell RS630, knivarna kostar cirka 795 kr per par inklusive ett verktyg, och de är monterade 

med ett snäppfäste. Dessa knivar håller i 2 år, men efter första året måste användaren byta plats 

på knivarna. 

3 Knivar, 2 stycken knivar bredvid varandra och en placerad bakom dessa i mitten: 3 

stycken knivar skulle medföra ett noggrannare klippresultat, men dock skulle det kräva en ännu 

starkare motor än 2 knivar. Placeringen ger en större klippbredd alternativt möjlighet till 

mindre knivar och eftersom knivarna inte behöver synkroniseras med varandra kan dessa drivas 

individuellt av varsin mindre motor. Detta medför fler knivar som måste bytas och även fler 

komponenter överlag. 

Resultat för antal knivar 

 Antalet knivar som ansågs vara bäst var 2 knivar, detta skulle ge en större klippbredd än 

1 kniv och lika stor klippbredd som med 3 knivar. Enligt kravspecifikationen ska 

robotgräsklipparen ha en klippbredd på 40-60 cm och detta krav skulle vara svårt att 

uppfylla med endast en kniv.  3 knivar skulle kräva en starkare motor och detta skulle 

kosta mer. Därför har gruppen valt att två knivar är det ultimata.  

7.4.1.3 Placering av kniven 
Kniv placerad i mitten, se Figur 24:  

Det negativa med denna placering är att robotgräsklipparen inte 

kommer åt kanterna på gräsmattan utan detta måste användaren ta 

efteråt. Det positiva är att det är mycket skydd runt omkring vilket 

gör det svårare att få in till exempel fingrar eller tår under 

gräsklipparen.  
 

 

 

 

 

Kniv placerad på robotgräsklipparens kant.  
En kniv som är placerad vid robotgräsklipparens kant medför 

möjlighet att kantklippa gräsmattan. Det negativa är att det är 

lättare att få in fingrar och tår under robotgräsklipparen än om kniven är placerad i mitten av 

robotgräsklipparen.   

 

 

Resultat för placering av knivar 

 Den placering av knivarna som gruppen ansåg vara den bästa är två 

knivar som är placerade nära robotgräsklipparens kanter, se Figur 25. 

Detta skulle medföra en stor klippbredd och inte mycket tomt 

utrymme under gräsklipparen. Det negativa är att barn skulle kunna 

få under fingrarna, men gräsklipparen kommer att ha lyftsensorer 

som gör att robotgräsklipparen stannar vid lyft.  

Figur 24. Husqvarna 

Automower 220AC 

Källa: 

http://www.powerequipmentdisc

ounters.com.au/index.ph 

Figur 25. Robomow 

RS630 

Källa: 

http://www.robomow.

com 
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7.4.2 Höjdjustering 

För att produkten skall kunna vara konkurrenskraftig med de produkter som finns på 

marknaden idag är det viktigt att höjden på klippaggregatet går att justera och när det är soligt 

eller om gräset är nylagt får inte gräset klippas för kort. Gruppen valde att det bästa vore att 

justera klippaggregatet och låta hjulen vara fasta i underkåpan, detta eftersom 

robotgräsklipparen skall bestå av tre hjul, två bak och ett framhjul.  

 

Det första steget var att hitta olika lösningar på höjdjustering som finns på marknaden idag. 

Detta gav följande lösningar: 

 

Saxlift 

Saxlyftar används ofta på fordonsverkstäder för att lyfta bilar. Idén 

kan modifieras för att passa mindre applikationer men en stor 

nackdel är att det blir många komponenter. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuggstång 

En roterande rörelse överförs till en linjär rörelse med hjälp av en 

kuggstång och kugghjul. Lösningen låses inte med friktion utan 

måste stoppas med en spärr eller broms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skruv-lösning 

Denna lösning består av två rör som sitter i varandra och på toppen av 

det större röret sitter ett vred som fästs i det mindre röret, se Figur 28. 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Kuggstång 

Källa: 

http://www.tradgardsteknik.se/k

atalog/artikel/kuggstanger/2105-

122-11/ 

 

Figur 28. Skruv-lösning 

Källa: 

http://www.provita.de/ivst

ands__ivpoles-2-13.html 

 

Figur 26. Saxlift 

Källa: 

http://www.apliften.dk/lifte/sa

xlifte.html 



49(147) 

Gängstång 

En trapetsgängad stång monteras roterbar ovanför klippaggregatet 

där ”muttern” fästs på klippaggregatet. Genom att rotera stången för 

hand eller med en elmotor med växel flyttas aggregatet upp och ner. 

 

 

 

 

 

 

 

Cykelstyrejustering 

Denna lösning används bland annat på cyklar. Användaren får 

manuellt lossa på skruven och justera höjden för att sedan låsa 

höjden. 

 

 

 

 

 

 

 

Krycka 

En krycka består av två rör som 

sitter i varandra, och det ena röret 

består av hål och det andra röret 

består av en liten knapp som är 

anpassad för hålen. Knappen 

trycks in och den inre stången kan 

flyttas upp och ned, se Figur 32. 

KryckaFigur 32. Det kan även 

vara en knapp som du drar ut, se 

Figur 31Figur 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Spinningcykel 

Källa: 

http://www.lifespanfitness.com/lifespan-s1-

group-cycle.html 

Figur 29. Gängstång 

Källa: 

http://www.woodworkingonlin

e.com 

 

Figur 30. Cykelstyrejustering 

Källa: 

http://www.montaguebikes.co

m/folding-bikes-

blog/2010/08/faqs-from-

folding-bike-technical-

support/ 

 

Figur 32. Krycka 

Foto: Tarmo 

Tarvainen 
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7.4.2.1 Batteri 
För att välja ett batteri till robotgräsklipparen valdes först att gruppen skulle använda sig av 

uppladdningsbara batterier eftersom den ska laddas i en laddningsstation. Gruppen granskade 

de olika batterierna som finns på marknaden, och skrevt en lista över positivt och negativt om 

de olika sorterna, se bilaga K. 

 

 

Batterier som finns på marknaden 

 Litium Jon 

 Nickel Kadmium 

 Litium Järn-fosfat 

 Nickel Metall Hybrid 

 Bly 

  

Den batterisorten som ansågs vara bäst lämpad för robotgräsklipparen var Litium Jon-batteri. 

Detta på grund av att den är miljövänlig, kan laddas snabbt och låg vikt. Det enda som är 

negativt är att de måste utrustas med en skyddskrets som motverkas överladdning och 

djupladdning, men det gör företagen innan batteriet levereras till konsument.  

 

För att veta hur starkt batteri som behövs har de största konkurrenternas batterityp granskats, på 

grund av begränsade kunskaper inom detta område. 

 

 

Batteriets egenskaper: 

 

Ström: 5-7 Ahm 

Spänning: 26-35 Volt 

 

För att kunna uppnå detta kommer flera celler att kopplas samman till ett paket. Det batteri som 

gruppen kommer att använda är ett uppladdningsbart Litium-jon batteri med följande 

egenskaper: 

 

 

Egenskaper:  

Spänning 25.9V 

Ström 5.2Ah 

Effekt 134,68Wh 

Storlek L = 135 mm, B = 48 mm, H = 74 mm 

Vikt 725 g33 

 

 

 

7.4.2.2 Motorer 
Gruppen bestämde sig för att använda elmotorer i robotgräsklipparen. Detta för att motorn ska 

laddas med ett batteri. Det finns många olika typer av elmotorer, men gruppen valde att 

granska de vanligaste typerna. För att kunna välja en motor skrevs det ned positiva och 

negativa egenskaper för var och en av de vanligaste motorerna, se bilaga L. Gruppen bestämde 

                                                 
33 http://www.batteryspace.com/li-ion18650battery259v5200mah13468wh70aratebatterymodulewithpcm.aspx 
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att 3 motorer är det ultimata. Detta eftersom det krävs 2 motorer till hjulen och en motor till 

klippaggregatet.  

 

 

De vanligaste elmotortyperna: 

 Borstförsedda likströmsmotorer 

 Stegmotorn 

 Borstlösa likströmsmotorer 

 Linjärmotor 

 

Den motorn som ansågs vara den bäst lämpade var en borstlös likströmsmotor. Detta eftersom 

ett av kraven som rankades högst var att ”Produktens ljudnivå får inte överstiga 65 dB” och en 

borstlös likströms motor är den som låter lägst och den består av färre smådelar som kan slitas 

ut. För att veta vilka egenskaper som motorn kräver för att trimma gräs och driva 

robotgräsklipparen kontaktades företag med mer kunskap inom området.  

 

Klippmotor 

En motor kommer att driva knivarna. Detta beror på att motorn kommer att placeras på en av 

knivarnas axlar och till den andra kniven kommer det att kopplas en drivrem för att kunna driva 

de på knivarna. Det positiva med detta är att om motorn stannar så stannar båda knivarna.  

 

På grund av begränsade kunskaper har det tagits kontakt med Stegia, ett företag som jobbar 

med motorlösningar. Den motorn som de ansåg var den bästa till ändamålet var Canons nya 

BY54. Det är en ny motor som har många fördelar jämfört med deras tidigare modell BN54. 

Med BY54 fås dubbla kraften, halva längden, den har en inbyggd drivare och den kostar 

hälften så mycket. Motorn kostar 30 €, ca 256 kr.  

 

Hastigheten för BY54 = 3000 rpm (Men med ett 27V DC batteri ges en högre hastighet) 

 

Drivaren som är inbyggd i motorn har följande insignaler för hastighetsreglering: CAN, 1-5V 

samt PWM-styrning.  

 

Motorns egenskaper:  

Hastighet 3000rpm 

Pris 30 €  256 kr 

Utvändig diameter 54,6 mm 

Spänning 24V 

Vikt 500 g 

  

 

Konkurrenternas motorer har en hastighet på mellan 3500 – 4000 rpm, men eftersom gruppen 

har ett batteri på 25.9V så borde hastigheten för Canons motor öka lite. Detta måste dock 

testas, men på grund av tidsbrist kommer det inte kunna genomföras.  

 

Drivmotorer 

För att kunna välja en drivmotor kontaktades Compotech, ett svenskt företag som är experter 

på motorer. De plockade fram en motor som de ansåg skulle passa som drivmotor. Den hade 

mycket kraft i förhållande till dess storlek och kostade 300 kr, för mer information om motorn 

se bilaga M. 
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7.4.2.3 Tätning 
Ett krav som viktades högt var att robotgräsklipparen ska vara vattentät och den ska gå att spola 

av med en vattenslang för hemmabruk. Därför har det valts att placera enradiga spårkullager 

med skyddsplåtar mellan knivaxlarna och underkåpan för att det ska bli tätt.  

 

7.4.2.4 Framdrivning 
Produktens huvudfunktion är att trimma gräs, och för att detta ska uppnås krävs det att 

robotgräsklipparen kan ta sig fram obehindrat. För de olika förslagen som ansågs lämpliga för 

att robotgräsklipparen ska kunna förflytta sig se Figur 33. 

 

 
Figur 33. Lösningsförslag för framdrivning 

 

Gruppen diskuterade de olika möjligheterna och gjorde sedan en lista över positivt och negativt 

med var och en av de olika lösningarna, se bilaga N. Hjul var den lösningen som var lämpligast 

eftersom den medför möjlighet till kantnära trimning och klippbredden kan gå utanför hjulen. 

7.4.3 Styrning 

Styrning sker genom att i programvaran reglera hastigheten på de olika hjulen och på så vis 

skapa en riktningsändring. Ex. högra hjulet ökar hastigheten för att svänga vänster. 

Gräsklipparen kan även rotera runt sin egen axel genom att köra hjulen åt olika håll vilket är 

mycket positivt för mobilitet och framkomlighet. 

 

7.4.4 Resultat från idégeneringen 

 De förslag som har framkommit under idégenereringen diskuterades och endast ett antal 

lösningen skulle vara möjliga att genomföras.  

 De olika komponenterna valdes under idégenereringen, men val av 

höjdjusteringslösning ansågs vara lämpligt att bestämma i ett senare skede i 

utvecklingsfasen då de olika förslagen har bearbetats ytterligare.  

 

 

 

 

 

Framdrivning

Hjul

Svävare

Larvfötter
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7.5 Konceptgenerering 

För att gå vidare i utvecklingsfasen skapades koncept med stöd av de komponenter som gått 

vidare från idégenereringen.  

7.5.1 Konceptskiss 

Den första skissningsfasen startade efter att alla komponenter var framtagna. Detta för att 

underlätta uppskattningen av storleken på robotgräsklipparen.  

 

7.5.1.1 Lösningsförslag för huvudformen 
 

Gräsklippare/dammsugare 

Inspiration till denna kommer från dammsugare. 

Dammsugare är ett städredskap som de flesta 

människor är medvetna om. Det är en produkt som 

finns de flesta hushåll. En robot däremot är en något 

helt nytt och det är många som skräms av ordet robot. 

Därför valdes att inspireras av något som människor 

känner sig trygga med. Att utforma en 

robotgräsklippare som en dammsugare skulle dock 

kunna göra människor förvirrade eller så skulle det vara 

något som de kan känna sig trygga med.  

 

 

Inte manuell 

Denna idé kommer ifrån de manuella gräsklippare som 

finns på marknaden idag. Det är ungefär likadant som 

med ovanstående dammsugaridé, människor måste känna 

sig trygga med en produkt. Det ser ut som en 

gräsklippare, det enda som fattas är ett handtag.  

 

 

 

 

 

 

Brio 

Brio är ett leksaksföretag som är duktiga på att utforma produkter 

med enkla former och linjer. Uppdragsgivaren har sagt att 

formsprutning kommer att bli för dyrt och därför måste 

robotgräsklipparen tillverkas på något annat sätt, som till exempel 

vakuumformning. Detta minskar möjligheten till komplicerade 

former och därför är brio en bra inspirationskälla. Detta är en 

enkel konstruktion som inte skulle vara några problem att 

tillverka, plus att många människor känner igen brio och det är 

något tryggt.  

 

 

För alla skisser se bilaga O. 

Figur 34. Gräsklippare/Dammsugare 

Figur 35. Inte manuell 

Figur 36. Brio 
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Kreativitetsövning 

För att öka kreativiteten under skissarbetet och släppa på spärrarna valde gruppen att rita 

robotgräsklippare till olika platser, som till exempel fotbollsarenan Friends arena i Solna eller 

skådespelaren Courtney Cox gräsmatta. En plats valdes ut och gruppmedlemmarna fick 5 

minuter på sig att rita en passande robotgräsklippare till just denna plats. För resultatet av 

denna skissuppgift se bilaga P.  

 

Resultat från skissfasen 

 Modulsystem: De olika skisserna diskuterades i gruppen, och med Christian Runius. 

Under diskussionen kom gruppen fram till att denna robotgräsklippare även skulle 

kunna vara en robotlövuppsamlare eller kanske en robotgolfplockare. Kunden köper 

inte bara en robotgräsklippare utan ett helt modulsystem. Gruppen valde att skalet på 

roboten ska vara standard och det som byts ut är klippaggregatskåpan. Dock har 

gruppen valt att endast utveckla ett klippaggregat som går att ta ur roboten eftersom det 

inte finns tillräckligt med tid för att utveckla ett modulsystem, men det ska finnas en 

möjlighet att utveckla fler användningsområden för roboten.  

 

 Det bestämdes att antalet hjul som är lämpligast för produkten är två hjul bak och ett 

hjul fram och klippaggregatet i mitten. Detta för att möjliggöra klippning utanför 

hjulens bredd, och kantklippning. Det negativa är att framhjulet plattar till gräset lite 

innan klippning. Dock ansågs det viktigare med en kantnära klippning.  

 

 De skisser som gruppen genom en diskussion med Christian ansågs som lämpligast att 

vidareutveckla var följande: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38. Turbo 
Figur 37. Brio snabb 
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7.5.1.2 Koncept för huvudformen 
De krav som begränsar utformningen av huvudformen är nedanstående krav som är tagna ur 

kravspecifikationen, se bilaga F: 

 

 Produktens vikt får ej överstiga 9 kg 

 Maximala mått för produkten är 70 x 60 x 40 

 Produkten skall kunna lastas, transporteras och lagras på pall utan luftrum. 

 Produkten skall kunna lyftas av en person 

 Produkten skall kunna förflyttas enkelt 

 Alla människor ska ha möjlighet att installera produkten 

 

Underdel med alla komponenter 

För att uppnå dessa krav krävs det en behändig och lätt produkt. Därför valde gruppen att cad:a 

upp en underdel med alla de olika komponenterna för att veta robotgräsklipparens minsta 

möjliga storlek, se Figur 39. 

 

 

 

 

 

Huvudformen 

Flera olika koncept skissades fram för utformningen av huven. Gruppen bestämde sig för ett 

antal skisser som gjordes till CAD-modeller för att få en bättre uppfattning av dess utseende. 

För alla skisser se bilaga Q. 

 

Koncept 1 – Solen 

Det här konceptet är utvecklat för att kunna placera solceller över hela huven. Vilket gör att 

gräsklipparen laddar under tiden den klipper gräset. Överdelen och underdelen till konceptet 

Figur 39. Platta med alla komponenterna 



56(147) 

måste vakuumformas, vilket är negativt. Det positiva med denna utformning är att huven är 

enkelt att tillverka, eftersom konceptet inte består av några små detaljer.  

 
Figur 40. Solen 

Koncept 2 – Kåpan 

Konceptet kåpan bestå av en kåpa och underdelen är en bockad platta. Fördelen med denna är 

att alla de olika komponenterna skruvas direkt på underdelen. Plus att hjulen fästs på den 

bockade plattan. Det enda negativa är att kåpan blir ganska bred eftersom den ska gå över 

klippaggregatskåpan.  

Koncept 3 – Rund huv 

Detta koncept består av en överdel och en platta under, som föregående koncept. Det som 

skiljer dem åt är att klippaggregatet är bredare än överdelen, se Figur 42. 

 

Figur 42. Rund huv 

Figur 41. Kåpan 
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Koncept 4 – Klippet 

Konceptet består av en huv, underdel och en klippaggregatskåpa. I underdelen finns det ett 

fack, se bild nedan, där det finns plats för batteri, motorer, kretskort, komponenter som är 

känsliga för vatten och smuts. Det negativa med denna lösning är att den bli stor på grund av de 

raka formerna.  

Koncept 5 – Brio 

Inspirationen till detta koncept kommer ifrån 

leksaksföretaget brio. Konceptet består av en huv som 

monteras på en bockad plåt. Alla de olika 

komponenterna fästs på plåten. Det negativa med 

konceptet är dess bredd, och formerna på huven går inte 

ihop med formerna på klippaggregatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44. Brio 

Figur 43. Klippet 
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Koncept 6 - Snoken 

Detta är endast ett koncept på en överdel till 

robotgräsklipparen. Överdelen sätts fast på en bockad platta.  

 

 

 

 

 

Koncept 7 – Elefanten 

Detta koncept bygger på en överdel som följer kåpan och hjulens former. I denna överdel sitter 

en platta där till exempel klippaggregatskåpan fästs på. Hjulen kommer att monteras på den 

cirkulära formen back på konceptet. Denna konstruktion kommer att bli stor och klumpig, 

vilket gör den svår att lyfta omkring.  

 

Figur 46. Elefanten 

Koncept 8 – Näbbmusen 

En liten och nätt lösning som består av en underdel och en överdel. Konceptet är format efter 

klippaggregatet, vilket gör att tomrummet är minimalt.  

 

Figur 47. Näbbmusen 

Figur 45. Snoken 
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Resultat från konceptutveckling av huvudformen 

Vilket koncept som var det bästa avgjordes i en Pughs matris, där gruppen satte in alla de olika 

koncepten, för Pughs matris se R. Nedan står resultatet från matrisen och hur gruppen har 

resonerat kring detta. 

 Det koncept som skulle visade sig vara det bästa var koncept 8, Näbbmusen. Detta på 

grund av dess smidighet. Det är en liten lösning som är anpassad för klippaggregatet så 

att det inte blir mycket tomrum i robotgräsklipparen. 

 

7.5.1.3 Koncept för höjdjustering 
Under idégenereringen togs det fram ett antal olika förslag på höjdjustering av klippaggregatet, 

dessa förslag valdes att utvecklas ytterligare för att kunna anpassas till robotgräsklipparen. De 

krav som höjdjusteringslösningen måste uppnå är hämtade från kravspecifikationen, se bilaga 

F, och är följande: 

 

 Klipphöjden skall kunna justeras från 20 – 60 mm 

 Låg vikt (Robotgräsklipparens vikt får ej överstiga 9 kg) 

 Maximala mått för robotgräsklipparen är 70 x 60 x 40 

 Vattentålig 

 Livslängd på minst 5 år 

 Höjdinställning bör ej överstiga 5 min 

 Produkten skall kunna rengöras med en vattenslang för hemmabruk och en tillhörande 

borste 

 Kombinerade material skall kunna separeras för återvinning utan specialverktyg 

 Ska kunna tas ur robotgräsklipparen 

 Billig (Materialkostnaden för hela produkten får ej överstiga 5000 kr) 

 Maximala mått för produkten är 70 x 60 x 40 

 

Nedan presenteras de olika koncept som togs fram. 

 

Koncept 1 -Hatten med gängor 

Konkurrenterna har en liknande lösning där användaren 

genom att skruva på ett vred justerar klipphöjden. 

Funktionen kan beskrivas genom att tänka sig 

klippaggregatet som en skruv och vredet som en mutter där 

vredet har en bestämd höjd. Stigningen på gängorna är 

40mm/varv (för klipphöjden 20-60mm). Det negativa med 

denna lösning är att det kräver hög precision vid 

tillverkning, och detta leder till en hög kostnad 

 

 

 Figur 48. Hatt med gängor 
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Koncept 2 - Hatten med bajonettfäste 

Klippaggregatet består av en separat modul som höjs och sänks genom att flytta utstickande 

piggar till olika nivåer. Detta är en kombination av gängstången och hatten. Det negativa med 

detta koncept är att klippaggregatskåpan kan fastna i på motsatt sida, då den ska höjas. 

 

 
Figur 49. Hatten med bajonettfäste 

 

 

Koncept 3 - Hatten med bajonettfäste styrt av en motor 

Konceptet fungerar likadant som koncept 2, enda skillnaden är att det styrs av en motor och 

inte manuellt med ett vred.  

 

 
Figur 50. Hatten med bajonettfäste styrt av en motor 

 

Koncept 4 - Plattan  

En laserskuren plåt bockas för att möjliggöra fästpunkter för motorer samt övriga komponenter. 

Plåten fungerar även som chassi för att förstärka plasten. Lösningen är först och främst en 

grund för de övriga lyftanordningarna. 

 
Figur 51. Plattan 
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Koncept 5 - Parallellarm 

Detta koncept består av en parallellarm som fästs på klippaggregatskåpan med en krok. Det 

positiva med konceptet är att både en motor och ett vred kan fästas på parallellarmen, och det 

krävs inte särskilt stort moment eftersom det blir en hävarm. Det som krävs är ett antal 

fyrkantsstänger, för att kunna tillverka parallellarmen. Det negativa med denna lösning är att 

det är många rörliga delar och när det kommer in smuts och fukt i robotgräsklipparen skapas 

korrosion mellan ytorna och detta kan göra det trögt att justera höjden på klippaggregatet.  

 

    
Figur 52. Parallellarm 

Koncept 6 - Hatten med tvåplåtsfäste 

Detta koncept fungerar ungefär som koncept 2. Det som skiljer dem åt är att klippaggregatet 

inte bara hänger på ett fäste, utan fästes omsluter hela aggregatet. Detta gör det enklare att fästa 

aggregatet och det motverkar att hatten fastnar i på motsatt sida som, vilket är risken med 

koncept 2.  

 

       
Figur 53. Hatten med tvåplåtsfäste 

 

Koncept 7 - Gängstång med upphängning 

Koncept 8 bygger på ungefär samma tanke som koncept 5, men istället för en parallellarm så 

höjs och sänks aggregatet med hjälp av en gängstång.  

 

 
Figur 54. Gängstång med upphängning 
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Koncept 8 - Gängstång med upphängning styrt av en motor 

Konceptet är konstruerat som koncept 8, men det styrs med en motor och inte manuellt. Det 

negativa med detta koncept är att det blir är stort moment och därför krävs det en kraftigare 

motor.  

 
Figur 55. Gängstång med upphängning styrt av en motor 

 

Resultat från konceptutveckling av höjdjustering 

Gruppen satte in de olika koncepten i en Pughs matris för att se vilket av de olika koncepten 

som var lämpligast, se bilaga S. 

Pughs matrisen gav följande resultat: 

 Det lämpligaste konceptet blev koncept 8, Gängstång med upphängning. 

 Resultatet mellan koncept 5, parallellarmen och 8 var jämt, men koncept 5 innehåller 

fler delar. Detta ökar monteringstiden och det är flera delar som kan haverera. Därför 

har gruppen valt koncept 8 som slutgiltigt koncept. 

 

7.5.1.4 Hjul 
För att kunna ta fram en slutgiltig produkt krävs det att den har hjul. Under konceptskissfasen 

bestämdes gruppen sig för att ha två hjul bak och ett fram. Detta för att möjliggöra kantnära 

klippning. Bakhjulen kommer inte att störa klippningen på något sätt. Däremot kommer 

framhjulet att platta ner lite av gräset, men inte så att det förstör klippningen. 

 

 

Bakhjul 

Bakhjulens diameter valdes till mellan 20-25 cm. Detta beror på att konkurrenten Wiper Blitz 

hade en diameter på 17 cm, och den hade svårt att backa med dessa små hjul. Gruppen ansåg 

att det fanns två hjulalternativ, antingen ta fram akrylhjul genom laserskärning eller hitta ett par 

färdiga hjul. För att kunna veta vilket alternativ som skulle vara det bästa, bestämde sig 

gruppen för att skriva ner för- och nackdelar för de olika typerna, se nedan. 
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Laserskuren plastskiva 

Positivt 

 Frihet: Gruppen kan design hjulen precis 

som vi vill. 

 Hjulens mönster kan anpassas för att 

göra så litet avtryck som möjligt i 

gräsmattan. 

 Konsumenten kan själv få designa 

utseendet på hjulen. 

Negativt 
- Kan se platt och billigt ut. 

- Begränsade möjligheter vid 

tillverkningen. 

 

 

 

Terränghjul 

Positivt 

 Klarar terränger 

 Klarar backar 

 Billigt 

 

Negativt 
- Måste välja en färdig produkt. 

- Svårt att få tag på önskad storlek. 

- Begränsade möjligheter 

Resultat från hjulvalet 

 Gruppen ansåg att laserskurna hjul skulle vara det bästa eftersom detta skulle ge 

möjligheten till unika hjul. Svepo plast är ett företag som jobbar med laserskärning i 

akryl. Dessa kontaktades för mer information om det är möjligt att laserskära hjul i 

akryl och vad det skulle kosta. De ansåg att detta skulle vara helt omöjligt. Det skulle 

bli för dyrt och inte tillräckligt hållbart.  

Därför har gruppen valt att använda sig av färdiga terränghjul. Hjulet som valdes kommer från 

företaget Northerin Tool and Equipment och är ett hjul som används till gräsklippare, se hjulet 

och dess egenskaper nedan.34 

3-Spoke Plastic Wheel and Hub 

 

Egenskaper: 

Produktnummer: 12316 

Vikt:  0,45 kg 

Hjultyp:  Plast 

Storlek:   20 cm 

Lastningskapacitet: 27 kg 

Pris:  9.99$  66.38 kr 

 

 

 

 

 

                                                 
34 http://www.northerntool.com/shop/tools/product_18853_18853 

Figur 56. Bakhjul 
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7.5.1.4.1 Framhjul 

Gruppen har valt att använda ett svängbart framhjul för att robotgräsklipparen ska kunna 

svänga. Hjulet som har valts kommer från Harbor freight tools. Detta hjul klarar upp till 123 kg 

samtidigt som det bara väger 0.78 kg. Det är ett slagtåligt hjul som består av en gjutjärnskärna 

täckt av gummi.35 Hjulet kan hantera ojämnt underlag, vilket passar för en robotgräsklippare. 

För fler av produktens egenskaper se nedan:  

 

Solid Polyurethan Swivel Caster 

Egenskaper: 

Produktnummer: 69848 

Pris:   32 kr 

Broms:  Nej 

Lastningskapacitet: 125 kg 

Material:  Stål 

Hjulmaterial:  Polyuretan 

Hjulets tjocklek: 2.5 cm 

Höjd:  10 cm 

Bredd:   6.4 cm 

Vikt:  0.78 kg 

Temperatur:  -45C - +160C 

 

 

 

7.5.1.5 Slutgiltigt koncept 
Höjdjusteringskonceptet som valdes var koncept 8. Konceptet bestod av en klippaggregatskåpa 

som var oval istället för rund som gruppen har antagit från början. Detta gjorde det möjligt att 

minska storleken på robotgräsklipparen ytterligare, sedan bestämde gruppen hjulens storlek. 

Därför valde gruppen att ändra på utformningen av huven. Gruppen skissade fram flera olika 

förslag, med kåpan och hjulen som mall, och genom diskussion i gruppen valdes en skiss, se 

några av skisserna nedan.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 http://www.harborfreight.com/material-handling/casters-swivel/3-solid-polyurethane-swivel-caster-69848.html 

Figur 58. Skisser på huvudformen del 2 

Figur 57. Framhjul 
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Det nya konceptet som valdes var en variant på det vinnande konceptet från 

huvudformskonceptgenereringen. Konceptet blev följande: 

 

Koncept - Batmobile 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från QFD 

Gruppen satte in det slutgiltiga konceptet i QFD:n för att se hur den står sig mot 

konkurrenterna, vilket gav följande resultat. För QFD se bilaga T. 

 

 Några av kraven som är satta måste testas innan gruppen vet om att de är uppfyllda, 

men de krav som gruppen vet att konceptet uppfyller är den lika bra eller bättre än 

konkurrenterna. 

 Det slutgiltiga konceptet är det bästa jämfört med de konkurrenter som gruppen har valt 

ut.   

 

 

7.6 Bearbetning av valt koncept 

7.6.1 Beräkningar 

Beräkningar har utförts för att styrka konstruktionens hållbarhet. För att beräkna 

konstruktionen har simuleringar i CAD använts och manuella beräkningar. Beräkningar 

kommer att ske på höjdjusteringskonstruktionen av klippaggregatet eftersom gruppen anser att 

det är detta är den mest kritiska konstruktionen i det slutgiltiga konceptet. 

 

Konstruktionen består av en gängstång, fäste till 

gängstången, en komponentplatta och en plåt som 

klippaggregatet hänger på, se Figur 61. 

 

Gruppen delade in lösningen i två delar, 

gängstången och plåten.  

 

 

7.6.1.1 Plåten 
Det värsta möjliga utfallet antogs för att skapa ett maximalt utfall. I nuläget väger 

klippaggregatskåpan 2 kg, men för att vara säker på att den håller antar jag att plåten istället 

belastas med 10 kg, vilket skulle betyda en kraft på 100 N.  

 

 

Figur 61. Höjdjusteringskoncept 

Figur 60. Skiss på Batmobile Figur 59. CAD-modell på Batmobile 
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CAD-simuleringar 

Resultatet från simuleringen påvisar var spänningspåkänningarna i konstruktionen sitter. Nedan 

visas en bild på kraften, de lila pilarna, som påverkar plåten och de gröna pilarna visar 

infästningen för plåten.  

 

 

Därefter genomfördes simuleringen av plåten och gav resultatet nedan. 

 
Det som är rödmarkerat visar de största spänningspåkänningarna som finns i konstruktionen. 

Simulationen visar att spänningarna är störst vid infästningsområdet. Det är detta område som 

löper störst risk för deformation, dock betyder det inte att konstruktionen kommer att brista på 

just denna punkt. Dock anses inte denna spänning som någon risk för haveri eftersom den är så 

pass liten.    

 

Manuella beräkningar för nedböjning 

För att vara säker på att plåten kommer att bibehålla sin form så att inte funktionen påverkas 

och att CAD-simuleringarna stämde gjordes manuella beräkningar. Funktionen kommer att 

påverkas vid en kraftig nedböjning av balken. Detta skulle göra att klippaggregatskåpan inte 

skulle sitta fast och det skulle påverka produktens huvudfunktion, trimma gräs.  

Figur 63. Simulering av plåten 

Figur 62. Förberedelser inför simuleringen 
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I beräkningarna har det antagits att plåten sitter fast inspänd, på grund av att plåten tar upp både 

vertikala och horisontella krafter och moment. För att kunna beräkna nedböjningen av plåten 

har följande elementarfall utnyttjats: 

 

Elementarfall för balkböjning: 

 
Figur 64 Balkböjning – elementarfall 

Källa: Dahlberg, Tore, 2010, Teknisk hållfasthetslära, Lund: Studentlitteratur 

 

De materialdata som krävs för att beräkna nedböjningen är följande: 

𝑃 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 (𝑁) 

𝐿 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑝𝑙å𝑡𝑒𝑛 (𝑚𝑚) 

𝐸 = 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑛 (𝑀𝑃𝑎) 

𝐼 = 𝑇𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 
 

 Kraften har satts till 100 N för att skapa ett maximalt utfall. 

 Längden på plåten är 100 mm 

 Elasticitetsmodulen är 206 000 MPa för obehandlat kolstål 

 Tröghetsfaktorn är 9000 mm2 

Insättning av materialdata i elementarfallet ger följande: 

 

 

𝑤 =
𝐹 ∗ 𝐿3

3𝐸𝐼
 

 

𝑤 =  
100 ∗ 1003

3 ∗ 206 000 ∗ 9000
 

 

𝑤 = 0.018 mm 
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Resultat från plåten 

 

 Spänningarna i plåten sitter i infästningen och dessa är så pass små att det inte behövs 

göras några justeringar. 

 

 Nedböjningen av plåten är 0,018 mm och detta medger ingen risk för 

funktionsstörningar.  

 På grund av att nedböjningen och spänningen är liten bestäms att inga justeringar av 

plåten behövs genomföras.  

 

7.6.1.2 Gängstången 
 

Även i detta fall fick antas till värsta möjliga 

utfall för att skapa ett maximalt anfall. 

Gängstången belastas med 10 kg, vilket skulle 

betyda en kraft på 100 N.  

 

Gängstången sitter svetsad i komponentplattan, 

se Figur 65, som i sin tur sitter fastmonterad i 

underdelen på robotgräsklipparen.  

 

 

 

 

 

CAD-simuleringar 

I detta avsnitt presenteras hur spänningarna fördelas i den simulerade delen. Nedan visas en 

bild med gröna och lila pilar. De gröna är där komponentplattan är fäst och de lila är kraften.  

 
Figur 66. Förberedelser inför simulering, gängstång 

Figur 65. Komponentplatta med gängstång 
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Därefter genomfördes simulationen vilket gav följande resultat: 

 

 
Figur 67. Simulering av gängstång 

 

Denna bild visar att den största spänningen är i fästet mellan gängstångens fäste och 

komponentplattan.  

Resultat från gängstången 

 Spänningarna i gängstångens fäste är små och därför krävs det inte några justeringar av 

varken komponentplattan eller gängstången. 

7.6.2 Materialval 

Material valdes med hänsyn till de påfrestningar som konstruktionen skall utstå men gruppen 

har även tagit hänsyn till driftmiljön som kan vara både kall, fuktig och varm.  

 

7.6.2.1 Huven 
Uppdragsgivaren tyckte att huven skulle tillverkas i lexan. Detta eftersom denna plast är 

slittålig. Den finns i transparent och detta gör det möjligt för kunden att kunna ändra utseendet 

på sin produkt genom att lacka insidan på huven. Lacka insidan av huven gör att färgen inte 

nöts bort eller förstörs.  

 

Det negativa med lexan är att det är dyrt. Det kostar ungefär 1200 kr/m2 för en skiva som är 3 

mm tjock. Därför har gruppen valt att istället använda Polykarbonat, som bland annat används 

till PET-flaskor. En Polykarbonat skiva som är 2.5 m2 och 3 mm tjock kostar 1150 kronor. 

Vilket är hälften av kostnaden för lexan.36 Polykarbonat har en slagseghet som är 40 gånger 

högre än för plexiglas (akrylplast), som i sin tur är mycket tåligare än härdat glas.  

 

                                                 
36 http://www.stocksundet.se/polykarbonatskivor/3 
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7.6.2.2 Underdel 
Till underdelen valdes PE-LD, en plast som är lätt, äger god töjbarhet och slagseghet och den 

kan färgas i de flesta tänkbara färger. Sedan kan materialet återvinnas till nya produkter och 

som energiåtervinning efter att det har använts.  

 

7.6.2.3 Klippaggregatskåpa 
Även klippaggregatet kommer att tillverkas av PE-LD. 

 

7.6.2.4 Knivar 
Knivarna kommer att tillverkas i stål för att kunna köra på grenar, fallfrukt och löv.  

 

7.6.2.5 Komponentplatta 
Till komponentplattan valdes stål för att bibehålla en hållbar produkt.  

 

7.6.3 Tillverkningsmetoder 

 

7.6.3.1 Huv  
Lämpliga tillverkningsmetoder har diskuterats med Christian Runius, handledare på företaget, 

Henrik Lekryd, som är verkstadsansvarig på Mälardalens högskola, och Bo Nordin som arbetar 

på modelltillverkning i Eskilstuna. Redan i början av projektet ansåg Mikael Runhem och 

Christian Runius att formsprutning inte skulle kunna vara ett alternativ eftersom kostnaderna 

för verktyget skulle bli alldeles för dyrt. Därför kontaktades Bo Eriksson eftersom 

modellteknik tillverkar vakuumformningsverktyg för plastindustrin. Det negativa var att de 

nästan hade lagt ner plasttillverkningen och jobbade endast med aluminium och stål, men han 

ansåg silikongjutning skulle bli ett billigare alternativ än vakuumformning.  

 

Därefter kontaktades Henrik Lekryd, eftersom han har jobbat med silikongjutning. Han ansåg 

att det är enkelt att ta fram en form till komplexa detaljer, men formen slits fort jämfört med en 

plastform och produkten kan bli skev. 

 

Därför har gruppen ändå valt att vakuumforma huven. Ett program i Solidworks har använts för 

att se om det går att vakuumforma den slutgiltiga produkten eller om det krävs några 

justeringar, se bilden nedan. 

 

Det gröna visar att släpp vinkeln är större än 

3 och vid vakuumformning krävs det ungefär 

en vinkel som är större än 2 vilket betyder att 

huven kommer att kunna vakuumformas. Det 

behövs inte göras några justeringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 68. Vakuumformningsanalys för huven 
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7.6.3.2 Underdel 
Underdelen kommer också att vakuumformas. För att veta om konstruktionen kräver några 

justeringar för att kunna vakuumformas har gruppen valt att även här analysera komponenten i 

Solidworks.  

 

 

Underdelen består mestadels av gröna 

områden vilket betyder att släpp vinklarna är 

större än 3, vilket är okej. Dock finns det 

gula partier och detta betyder att 

släppvinkeln är mindre än 3, men eftersom 

det är så pass lite så kommer det fungera 

ändå. Därför har gruppen inte valt att göra 

några justeringar. 

 

 

 

 

 

7.6.3.3 Klippaggregatskåpan 
Klippaggregatskåpan kommer också att vakuumformas. Kåpan valdes också att kontrolleras i 

Solidworks. För resultat se nedan. 

 

Resultatet blev en helt grön komponent, vilket 

betyder att det inte krävs några justeringar för 

att kunna vakuumforma kåpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.3.4 Knivar 
Knivarna kommer att vattenskäras och sedan bockas. Gruppen har valt att bocka knivarna för 

att detta gör att det skapas ett sug under kniven som gör att gräset reser sig och det gör det 

lättare för robotgräsklipparen att trimma gräset. Sedan spelar det inte någon roll om framhjulet 

plattar ner gräset eftersom det ändå reser sig.  

 

7.6.3.5 Komponentplatta 
Komponentplattan kommer att laserskäras och sedan bockas. 

 

7.6.3.6 Resterande produkter 
De resterande produkterna kommer att köpas som färdiga delar. 

 

Figur 69. Vakuumformningsanalys för underdelen 

Figur 70. Vakuumformningsanalys för 

klippaggregatskåpan 
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7.6.4 FMEA 

För att utveckla det valda konceptet valde gruppen att göra en FMEA, en riskanalys. FMEA är 

en kvantitativ metod för att identifiera och analysera felen som kan inträffa, och för att åtgärda 

dessa. Med FMEA kunde gruppen analysera varje komponent i robotgräsklipparen och 

analysera felorsak och feleffekt, och i ett senare skede identifiera och rekommendera den bästa 

åtgärden. Utifrån FMEA:n kunde ett RPN-värde avläsas. Det bestämdes att om RPN-värdet 

överskred 70 måste denna risk behandlas, dock överskred ingen av felen detta värde. För 

FMEA se bilaga U.  

 

7.6.5 Prisanalys av valt koncept 

En komponent kan tillverkas på många olika sätt och ger därmed olika tillverkningskostnader. 

Prisbilden som presenteras nedan är endast baserad på kostnaden för materialet och verktyget. 

Gruppen har inte tagit hänsyn till löner, sociala avgifter, avskrivningar, lokaler och maskiner. 

Detta eftersom gruppen enbart har små teoretiska kunskaper om tillverkning och 

tillverkningsmetoder. Det är samt för kort tid i projektet för att få fördjupade kunskaper för att 

få en korrekt prisbild. Ett av kraven från uppdragsgivaren var att materialkostnaden inte får 

överstiga 5000 kr.  

 

Chefen på TTCommerce, ett företag som jobbar med plastdetaljer, rådfrågades angående de 

olika komponenterna. Gruppen har räknat med ett försäljningsantal på 100 stycken.  

 

7.6.5.1 Huven 
Verktyget till huven skulle kosta 40 000 kr, och materialkostnaden skulle vara 32 

kronor/produkt.  

 

 

Kostnadsberäkning: 

 
40 000

100
= 400 𝑘𝑟 

 

Sedan tillkommer en materialkostnad 

 

400 + 32 = 432 𝑘𝑟 
 

 

Alltså kommer varje huv att kosta 432 kr.  
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7.6.5.2 Underdelen 
Ett ungefärligt pris för verktyget till underdelen skulle vara 45 000 kr, sedan skulle 

materialkostnaden för varje produkt vara cirka 35 kr.  

 

Kostnadsberäkning: 

 
45 000

100
= 450 𝑘𝑟 

 

 

 

Sedan tillkommer materialkostnaden. 

 

450 + 32 = 482 𝑘𝑟 
 

Varje underdel kommer kosta 482 kr 

 

7.6.5.3 Klippaggregatskåpan 
Pris för verktyget skulle vara 30 000 kr, sedan skulle materialkostnaden för varje produkt vara 

cirka 30 kr.  

 

Kostnadsberäkning: 

 
30 000

100
= 300 𝑘𝑟 

 

Sedan tillkommer materialkostnaden. 

 

300 + 30 = 330 𝑘𝑟 
 

Varje kåpa kommer kosta 382 kr 

  

7.6.5.4 Materialkostnad 
Vid sammanställning av huven, underdelen, klippaggregatskåpan och de övriga komponenterna 

blev det en materialkostnad på 3 851,76 kronor för en produkt. Detta är 1 148,24 kronor mindre 

en den maximala materialkostnaden som var 5000 kronor. Dock har gruppen inte tagit hänsyn 

till kostnaden för de mindre komponenterna som till exempel kugghjul, skruvar, mutter.  

 

7.6.6 Bearbetning med hänseende till DF-verktygen 

Under hela projektets gång har vi haft DF-verktygen i åtanke för att ta fram en så pass 

utvecklad produkt som möjligt.  

 

7.6.6.1 DFM-analys 
Anledningen till att en DFM-analys görs är för att reducera tillverknings- och 

materialkostnader, men ändå behålla produktens grundfunktion och design.  
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Reducering av komponentkostnad 

Alla de komponenter som används är nödvändiga för att upprätthålla grundfunktionen. 

Komponenterna skulle kunna reduceras om produkten skulle formsprutas istället, men detta 

skulle förändra produktens design och det skulle bli dyrare.  

 

Reducering av monteringskostnad 

Gruppen har tagit hänsyn till monteringskostnaden under hela projektets gång. I början av 

projektets sattes en monteringstid på 1h och detta skulle kosta ungefär 500 kr, och gruppen nu 

när det slutgiltiga konceptet är klart antar gruppen att monteringskostnaden kommer att vara 

ungefär 1h.  

 

Reducering av produktionsstödskostnad 

Lager-, lokal- och personalkostnader är faktorer som kommer att påverka 

produktionsstödskostnaden. Gruppen anser dock att reducera produktionsstödskostnaden inte är 

relevant i detta projekt på grund av de volymerna som kommer att tillverkas. 

 

Reducering av materialkostnad 

För att hålla nere kostnaden för materialet har dimensionerna på produkten gjorts så små som 

möjligt. Gruppen har försökt reducera så mycket tomrum som har varit möjligt vid framtagning 

av det slutgiltiga konceptet. Sedan har gruppen valt att vakuumforma produkten istället för att 

formspruta. 

 

7.6.6.2 DFA 
Konceptet ha utvecklats enligt tumreglerna för DFA, se 6.2.5.2 i kapitel 6.  

 

 För att underlätta komponentåtkomst har en avtagbar huv använts i konstruktionen.  

 Maskinen är konstruerad för manuell montering. 

 Samtliga komponenter går att komma och om demontering krävs finns fästelement 

välplacerade för åtkomst av standardverktyg. 

 Klippaggregatskåpan är avtagbar för att möjliggöra rengöring invändigt.  

7.6.6.3 DFMain 
Vid utvecklingen av produkten har hänsyn tagits till framtida underhåll av produkten. Det som 

har gjorts är följande: 

 

 Mestadels av komponenterna som valts är standardkomponenter för att det ska vara 

enkelt att få tag på reservdelar till produkten.  

 Vid montering och demontering krävs inga specialverktyg. 

 Produkten har utformats så att det ska vara lätt att kunna rengöra den med en 

hushållsvattenslang.  

 

7.6.6.4 DFE analys 
För att minska produktens miljöpåverkan har följande åtgärder vidtagits: 

 

 Olika material blandas inte och kan därför lätt demonteras och återvinnas.  

 Det är lätt att demontera och sortera produkten.  

 Olika typer av material har minimerats. 

 Produkten drivs mekaniskt. 
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 Produkten har konstruerats för lång livslängd. 

 Produktens dimensioner har hållits nere och därmed materialvolymen.  

 

7.6.6.5 Resultat från DF-analysen 
 

 Gruppen har hela tiden haft DF-verktygen i åtanke vid framtagning av de olika 

koncepten och materialkostnaden understiger 5 000 kr, vilket betyder att det inte behövs 

göras några justeringar på det slutgiltiga konceptet i nuläget.  

 

7.7 Utvärdering av projektet 

 

7.7.1 PIPS – analys 

I slutet av projektet bestämdes att en pips-analys skulle genomföras för att ta reda på vilka 

brister som har funnits i arbetet så att gruppmedlemmarna eventuellt kan ändra detta till nästa 

grupparbete, se bilaga W. 
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8 Resultat 

I detta kapitel presenteras det slutgiltiga konceptet av robotgräsklipparen. 

 

8.1 Slutgiltigt koncept 

8.2 Egenskaper 

 

Vikt:  8 kg  

Höjd:  26 cm 

Bredd:  51 cm 

Längd:  62 cm 

Klippbredd:  45-50 cm 

Klipphöjd:  20 – 60 mm 

 

8.3 Konstruktionen 
I detta avsnitt presenteras varje del i konceptet.  

 

 

 

 

Figur 71. Bildkollage på slutgiltigt koncept 
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8.3.1 Huv 

 

 

Huven består av polykarbonat 

som vakuumformas för att sedan 

monteras på underdelen. Den 

fästs med skruvförband för att 

kunna möjliggöra en enkel 

serviceåtkomst av de olika 

komponenterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Underdel  

 

 

Underdelen består av akrylplast. Den 

är utformad efter de olika 

komponenterna för att motverka 

massa tomrum, och utnyttjande av 

material som egentligen inte behövs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 72. Huv 

Figur 73. Underdel 
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8.3.3 Klippaggregatet 

De komponenter som klippaggregatet består av presenteras nedan. 

 

 Knivar 

 Axlar 

 Kugghjul 

 Klippmotor 

 Rem 

 Platta 

 Kåpan 

 

 

Kåpan består av akrylplast. Dess uppgift är att skydda de olika komponenterna. I kåpan sitter 

det en platta som håller de olika komponenterna på plats. På ena långsidan på plattan sitter det 

ett fäste hängs upp på höjdjusteringsplåten. Denna plåt gör det möjligt att plocka ur 

klippaggregatet och rengöra invändigt. 

 

De två kugghjulen som sitter mellan knivaxeln och plattan är till för att hålla tätt, vilket gör att 

användaren kan spola av robotgräsklipparen med en vattenslang för hemmabruk.  

 

Klippaggregatet innehar en motor som styr båda knivarna, med hjälp av en rem. Detta betyder 

att om en motor går sönder så stannar båda motorerna.  

 

8.3.4 Trimningsredskap 

Gräset trimmas med två dubbeleggade stålknivar som är 

placerade bredvid varandra, se Figur 75 och Figur 74. 

Knivarna är vattenskurna och sedan bockade. Bockningen är en 

viktig del i utformningen av knivarna för att den gör att det 

skapas ett sug under knivarna som gör att gräset reser sig upp, 

och detta skapar en noggrannare trimning av gräsmattan.  

 

Figur 74. Klippaggregatet 

Figur 75. Kniv 
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8.3.5 Hjul 

8.3.5.1 Bakhjul 
 

Bakhjulen är stabila hjul med 

gummihölje. Detta är ett terränghjul 

som är gjort för att kunna köra över 

grenar, och fallfrukt. Hjulen ger även 

ett bra grepp i gräsmattan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.5.2 Framhjul 
Framhjulet är ett svängbart hjul som 

kan hålla en belastning på cirka 100 

kg. Hjulet består av en gjutjärnskärna 

som är täckt av gummi. Hjulet 

fungerar utmärkt på ojämnt underlag, 

vilket en gräsmatta oftast är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 76. Bakhjul 

Figur 77. Framhjul 
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8.3.6 Höjdjustering 

 

Höjdjusteringslösningen består av komponenterna nedan. 

 

- Gängstång 

- Plåt 

- Mutter 

- Komponentplatta 

- Vred 

Höjden justeras med ett vred som sitter fast i en gängstång. På denna gängstång sitter det en 

bockad plåt som håller upp klippaggregatskåpan, se Figur 78. Under plåten sitter en mutter fast 

på gängstången för att plåtens höjd ska kunna justeras och därmed även klippaggregatets höjd.  

 

 

8.3.6.1 Handtag 

 
Figur 79 bild på handtag 

Det finns ett handtag integrerat i underdelens bakkant. Detta gör det enkelt för användaren att 

lyfta och transportera robotgräsklipparen.  

 

Figur 78. Höjdjustering 
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8.4 Materialkostnad 
Den slutgiltiga materialkostnaden presenteras i Figur 80. Materialkostnad tar inte hänsyn till 

standarddelar såsom mutter, skruvar, kugghjul.  

 

 
Figur 80. Materialkostnad 

                 

  

Huvudkomponenter Antal (st) Pris/styck (kr)

Huv 1 400

Underdel 1 450

Klippaggregatskomponenter

Klippaggregatskåpa 1 300

Knivar 2 200

Höjdjusteringskomponenter

Gängstång 1 10

Komponentplatta 1 60

Plåt 1 12

Övriga komponenter

Framhjul 1 32

Bakhjul 2 66.38

Drivmotor 2 300

Klippmotor 1 256

Batteri 1 1099

Kretskort 1 100

Total 3851.76
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9 Analys 

I början av examensarbetet formulerades frågeställningar med utgång från de krav som getts av 

uppdragsgivaren. I denna analys har gruppen valt att resonera kring dessa och redogöra för hur 

väl det slutgiltiga konceptet uppfyller kravspecifikationen. 

 

9.1 Problemformulering 

Nedan diskuteras de uppställda problemformuleringarna från kapitel 4.  

 

 

1. Hur ska gräset trimmas? 

Gruppen har efter diskussioner kommit fram till att gräset ska trimmas med knivar. Detta är en 

känd teknik som används av de flesta konkurrenterna. Dock använder många konkurrenter små 

knivar som ser ut som rakblad. Dessa behöver bytas varje månad och därför har gruppen 

bestämt att dubbeleggade stålknivar är det bästa alternativet. Det blir lite dyrare, men de 

behöver bara bytas vartannat år. Sedan är knivarna bockade, vilket gör att gräset reser sig och 

då blir det enklare för robotgräsklipparen att komma åt.  

 

Knivantalet valdes till 2 stycken som ska sitta bredvid varandra, vilket beror på att det blir en 

bredare klippbredd än med en kniv. Det skulle kunna vara en stor kniv, men då skulle det 

behövas en starkare motor och sedan skulle hela produkten bli större. Gruppen funderade även 

på 3 knivar, 2 knivar bredvid och en i mitten som sitter lite bakom, men det skulle bara bli fler 

komponenter. Därför var 2 knivar som är placerade bredvid varandra det bästa alternativet. 

 

 

2. Hur ska aggregatet höjdjusteras? 

Flera olika koncept har tagits fram på hur klippaggregatet ska justeras, och genom en 

konceptutvärdering av de olika koncepten och diskussioner i gruppen och med Christian 

Runius, handledare på företaget, kom gruppen fram till att en gängstång skulle vara det bästa 

alternativet. Det som försvårade arbetet med att ta fram ett höjdjusteringskoncept var att 

aggregatet skulle vara möjligt att ta ur robotgräsklipparen. Gängstången var det koncept som 

skulle ta minst plats, billigast att tillverka och det skulle även bestå av få antal delar.   

 

 

3. På vilket sätt ska produkten drivas framåt? 

De olika möjligheterna som diskuterades i gruppen var larvfötter, hjul och svävar. Den metod 

som gruppen ansåg som den mest lämpliga för produkten var hjul, eftersom hjulen inte trycker 

ner gräset. Det ger en möjlighet till kantnära trimning vilket inte larvfötter gör. Den lösningen 

som ansågs som den bästa i början av projektet var svävare. Produkten skulle inte tryck ner 

något gräs och den skulle kunna klippa nära kanterna. Det enda negativa var att en svävare inte 

kan köra på ojämna ytor, och det är inte många hushåll som har en helt plan gräsmatta. Därför 

ansågs istället hjul som det bästa alternativet.  

 

Gruppen ansåg att gräsklipparen skulle ha två hjul bak och ett fram, för att möjliggöra en 

klippbredd som är bredare än hjulens bredd. Gräset kommer plattas ner lite av framhjulen, men 

eftersom knivarna är bockade kommer gräset att resa sig.  
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4. Vilket eller vilka material är mest lämpliga för produkten? 

I början av projektet fick gruppen ett exempel på material av uppdragsgivaren, vilket var lexan. 

Det är en slittålig plast som bland annat används på racingbilar. Plasten finns i transparent, 

vilket var viktigt för att kunden ska kunna sprutlackera insidan på huven och ge den ett 

personligt utseende. Det negativa med materialet är att det är dyrt och det finns andra plaster 

som är transparenta och inte lika dyra. Därför försökte gruppen se vilka olika transparanta 

plaster som finns på marknaden och hittade Polykarbonat, som bland annat används i PET-

flaskor. Denna termoplast brukar gå under namnet ”hammerglass”, på grund av dess 

exceptionella hållbarhet. På grund av att det är så pass hållbart bestämde gruppen sig för att 

använda Polykarbonat till huven.  

 

Materialet på underdelen och kåpan valdes till PE-LD, en plast som är lätt och som har god 

töjbarhet och slagseghet. Plasten finns i flera olika färger.  

 

 

5. Hur blir produkten enkel att underhålla? 

Problemet med nuvarande produkter är användaren måste borsta försiktigt för att ta bort gräs 

undertill. Gruppen ansåg att detta var ett stort problem och därför valdes det tidigt i projektet 

att produkten ska kunna gå att spola av med en vattenslang för hemmabruk. För att det ska vara 

möjligt måste produkten vara vattentät. Detta har gruppen valt att lösa med enradiga 

spårkullager med skyddsplåtar som placeras mellan knivaxlarna och underkåpan för att det ska 

bli tätt. Sedan går underdelen upp en bit på sidorna, vilket gör det svårare för vattnet att tränga 

in. 

   

 

6. Vilken tillverkningsmetod är lämpligast? 

Den metod som är den lämpligaste tillverkningsmetoden, bortsett från investeringskostnaden, 

är formsprutning. Detta är dock inte lönt om endast 100 detaljer ska tillverkas eftersom 

verktygskostnaderna är höga. Därför anser gruppen att vakuumformning skulle vara den 

lämpligaste tillverkningsmetoden. Det skulle även gå att silikongjuta komponenterna, men 

formen håller inte lika bra som en plastform och det kan ge en skev produkt. Vakuumformning 

däremot ger en väl tillverkad produkt och formen håller längre än en silikonform. På grund av 

projektets omfattning har gruppen inte haft tid att hitta leverantörer och få offerter på vad 

detaljer och material kommer att kosta exakt. Däremot har gruppen gjort uppskattningar, 

informationssökningar på internet och intervjuat ansvarig på TTCommerce, vilket har givit en 

ungefärlig bild på kostnaderna för de olika komponenterna som ska vakuumformas. Med denna 

tillverkningsmetod kommer kostnaden för de olika komponenterna inte att överstiga 5000 

kronor.   
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9.2 Kravspecifikation 

I detta avsnitt diskuteras den tekniska kravspecifikationen och om gruppen har uppfyllt kraven.  

 

Mått       

 Klippbredden för produkten skall ligga mellan 20-60 cm.    

 Produktens klipphöjd skall vara justerbar mellan 20-60mm  

 Produktens vikt får ej överstiga 9 kg    

 Produkten skall klara en lutning på 20°    

 Maximala mått för produkten är 70 x 60 x 40 cm    

 Produktens ljudnivå får ej överstiga 65dB.   

 

Hållfasthet/livslängd 

 Produktens livslängd skall vara minst 5 år.   

 Produkten skall klara att arbeta i temperaturer mellan 0-50° C  

 Produkten skall vara vattentålig. 

 

Produktion 

 Materialkostnaden får ej överstiga 5 000 kr. 

 Tillverknings- och monteringstiden får ej överstiga 60 min.  

 Komponenter skall kunna bytas ut vid service 

 

Installation 

 Produktens klippområde skall vara obegränsat. 

 Produkten skall vara anpassad för garage/laddstation. 

 Produkten skall ha GPS baserad lokalisering. 

 

Transport 

 Produkten skall kunna lastas, transporteras och lagras på pall utan luftrum.  

 

Miljö 

 Kombinerade material skall kunna separeras för återvinning utan specialverktyg 
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Underhåll 

 Produkten skall klara av att rengöras med vattenslang för hemmabruk. 

 Produkten skall enkelt gå att göra rent med en tillhörande borste. 

 

Säkerhetskrav 

 Produkten skall stanna vid vältning. 

 Produkten skall stanna vid lyft. 

 Produkten skall vara stöldskyddad. 

 

Utformning 

 Användaren skall ha möjlighet att förändra utseendet på sin produkt.  

 Tillbehörsprodukter skall finnas tillgängliga. 

 Produktens design skall passa dess ändamål och omgivning.  

 Standardprodukter, såsom motorer, kretskort, bör användas. 

 

Användning 

 Höjdinställningstiden bör ej överstiga 5 min. 

 Användaren skall på egen hand kunna byta ut produktens knivar. 

 Produkten skall kunna lyftas och förflyttas enkelt 

 Produkten skall kunna skapa mönster i gräsmattan 

 Installationstiden bör ej överstiga 1 timme 

 Alla människor skall ha möjlighet att installera produkten. 

 Produkten skall kunna installeras av en person. 

 

9.2.1 Mått 

Klippbredden för robotgräsklipparen är ungefär 45 – 50 cm. Gräsklipparens klipphöjd går att 

ställa in från 20-60 mm. Produktens vikt är 8 kg. Kravet på att gräsklipparen klarar en lutning 

på 20 måste testas, och detta har inte gruppen haft möjlighet eller tid till. Måtten för 

robotgräsklipparen är 62x51x26. Kravet på att ljudnivån inte får överstiga 65 dB måste 

kontrolleras. Detta kan inte gruppen anta eftersom det beror på hur mycket motorn låter i 

gräsklipparen, vilket också måste testas.  
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9.2.2 Hållfasthet/Livslängd 

Gruppen anser att de har lyckats uppfylla samtliga krav. Det som är svårt att säga är om 

gräsklipparen kommer att hålla i 5 år, men på grund av att det är bra kvalité på de komponenter 

som har valts och att produkten är vattentät antas att den kommer att hålla.  

 

9.2.3 Produktion 

Vid framtagning av produkten har gruppen lyckats uppfylla kraven, men även här har gruppen 

antagit att kravet om tillverkning- och monteringstid är uppfyllt, men detta måste testas. 

Materialkostnaden är cirka 3 900 kr, vilket betyder att den understiger kravet för 

materialkostnad har uppnåtts.   

 

Robotgräsklipparkittet Robocut tog ungefär 20 minuter att bygga ihop. Denna bestod av cirka 

15 komponenter. Därför antogs att tillverknings- och monteringskostnaden för det slutgiltiga 

konceptet inte kommer överstiga 60 min. 

 

9.2.4 Installation 

Detta ingår inte i examensarbetet utan det kommer att uppfyllas vid ett senare skede av de som 

ska programmera robotgräsklipparen, men Christian ansåg att vi skulle se dessa krav som 

uppfyllda. Anledningen till att gruppen valde att ändå ta med dessa krav var att det påverkar 

utformningen av produkten. 

 

9.2.5 Transport 

Kravet på att produkten skall kunna lastas, transporteras och lagras på pall utan luftrum har inte 

uppfyllts. En halvpall har måtten 600x800 mm och endast en produkt får plats på en halvpall. 

Det var inte möjligt att göra den mindre på grund av alla komponenter och att klippbredden 

skulle vara mellan 40 – 60 cm.  

 

9.2.6 Miljö 

Robotgräsklipparen är enkel att ta isär och alla komponenter går att separera. 

 

9.2.7 Underhåll 

Robotgräsklipparen är så tät som möjligt vilket gör att den går att spola av med en vattenslang 

och rengöras med en tillhörande borste.  
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9.2.8  Säkerhetskrav 

Detta ingår inte i examensarbetet utan det kommer att uppfyllas vid ett senare skede av de som 

ska programmera robotgräsklipparen. Christian ansåg att vi skulle se dessa krav som uppfyllda.  

 

9.2.9 Utformning 

Alla dessa krav är uppfyllda.  

 

9.2.10 Användning 

Höjden justeras med ett vred på gräsklipparens ovansida. Detta går snabbt och 

höjdjusteringstiden är under 5 min. Knivarna sitter fast med skruvar som bara är att skruva bort 

med en stjärnskruvmejsel. Det är enkelt och det går snabbt. Kravet på att produkten skall kunna 

göra mönster i gräsmattan var gruppen tvungna att bortse ifrån. Detta på grund av att det skulle 

ta för lång tid och gruppen ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap. Att göra mönster i 

gräset går ut på att gräsets läggs i olika vinklar. Det går inte att klippa gräset i olika höjder för 

det ger inga mönster. Idag finns det bara gräsklippare som kan göra ränder i gräset och runda 

ringar. Det finns ingen som ännu har kommit på hur mönster ska kunna skapas. Det tre sista 

kraven som handlar om installation kommer att uppfyllas i ett senare skede, eftersom det inte 

ingår i vårt område. Men i nuläget ansåg Christian att vi skulle se dem som uppfyllda.  
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10 Slutsatser och rekommendationer 

I detta avsnitt summeras gruppens slutsatser och rekommendationer med avseende på ämnena 

för avsnitt 8 och avsnitt 9, resultat och analys. 

10.1  Projektmål 
Målet med projektet var att ta fram ett koncept på en robotgräsklippare i form av en Cad-

modell och ritningar, och eventuellt ta fram en prototyp. En Cad-modell och ritningar har 

gruppen tagit fram, men det har inte funnits tillräckligt med tid för att ta fram en prototyp. 

Detta beror på att ett färdigt robotgräsklipparkit skulle ha köpts in till projektet för att kunna se 

hur allt fungerar och kunna använda motorer, batterier, knivar och kretskort till prototypen. 

Mannen som har detta robotgräsklipparkit har inte gått att kontakta, vilket har lett till att 

mycket av detta projektarbete har gått ut på att leta motorer och batterier för att kunna veta 

minsta möjliga storlek på gräsklipparen.  

 

De flesta krav som har listas i kravspecifikationen har uppfyllts, sedan krävs det prototyper och 

gedigna tester av konceptet för att se hur de olika funktionerna fungerar i praktiken.   

 

Huvudmålet med projektet, att ta fram en robotgräsklippare, känns som en produkt som ligger i 

tiden. Robotindustrin blir större och större. Människan vill inte syssla med tidskrävande 

uppgifter såsom klippa gräset, städa eller tvätta. Därför har gruppen valt att fokusera på ett 

slutgiltigt koncept med en bredare klippbredd än konkurrenterna och en produkt som inte 

kräver lång förberednings- och installationstid utan den sköter i princip sig själv. Detta har löst 

på ett bra sätt med det koncept som har valts, och detta är något som kunden bör se som ett 

stort plus med gruppens koncept.   

 

De kunskapsmässiga målen om användande och fördjupning av produktutvecklingsverktygen 

anses även som uppfyllda. Det som har varit svårt är att gruppen gör ett examensarbete inom 

två olika examensinriktningar, formgivning och konstruktion. Detta har dock löst på ett 

effektivt sätt tack vare att alla har varit delaktiga då de olika momenten har utförts.  

 

10.2  Rekommendationer 

Det gruppen har sett som en stor svårighet under detta examensarbete är tidsbegränsningen. För 

att ta fram en robotgräsklippare skulle det behövas mer tid än 10 veckor. Gruppen har lagt för 

mycket tid på att leta komponenter istället för att ta fram olika koncept. Från början trodde 

gruppen att de skulle få plocka isär en robotgräsklippare och få tillgång till ett 

robotgräsklipparkit. Detta har dock inte varit möjligt, och det har försvårat arbetet på grund av 

gruppens begränsade kunskaper om motorer, batterier och uppbyggnaden av en 

robotgräsklippare.  

 

En möjlighet att utföra praktiska tester har saknats i detta examensarbete. För att kunna 

utvärdera de olika koncepten är det alltid bäst att testa, men det har inte varit möjligt på grund 

av tidsbristen. 
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10.3  Utforskning 

För att kunna gå vidare från konceptfasen som projektet befinner sig i idag och gå mot i första 

hand en prototypfas, och om den lyckas även vidare mot produktion, finns det en hel del saker 

som måste tas i åtanke. Saker som inte har berörts i detta projekt hittills. En idé som kom upp 

under projektets gång var modulsystem. Gruppen har valt att göra ett klippaggregat som går att 

ta ut ur robotgräsklipparen för att kunna vidareutveckla modulsystemsidén. Vidare bör även 

knivar, motorer och batterier studeras noggrannare av någon med mer kunskap inom dessa 

områden.    

 

Sedan krävs det att hjulen studeras vidare. Plastföretaget Svepo ansåg att det skulle vara helt 

omöjligt att använda akrylplasthjul, men gruppen anser att detta borde testas.   
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12 Bilagor 

Bilaga A: Loggbok 

 

Projektdagbok 
 

Vecka 13 
1. Tisdag 26/3 2013 

Tid: 16:00 – 17:15 

Möte med Christian Runius, uppdragsgivaren, där han presenterade möjliga examensprojekt. De 

förslag som vi ansåg som bäst lämpade för ett examensprojekt var, en robotgräsklippare, ett dockhus 

över kulturhuset, plastprodukter på lösvikt och en kundvagn i enbart plast. 

 

Vecka 14 
2. Tisdag 2/4 

Tid: 09:00 – 10:00 

Isak hade ett möte med Ragnar. Jag kunde inte medverka vid detta möte eftersom jag är i London. 

Ragnar ansåg att robotgräsklipparen var det bästa examensarbetet eftersom han ansåg att det skulle 

bli det roligaste. Han tyckte även att det som vi skulle ägna oss åt ar endast att plocka isär nuvarande 

robotgräsklippare på marknaden och göra en felanalys. Detta eftersom vi inte skulle hinna ta fram en 

hel robotgräsklippare.  

 

3.  Fredag 5/4 2013 

Tid: 11:00 – 12:30 

Telefon möte med Isak där vi diskuterade vilket examensarbete vi skulle välja. Jag ansåg att vi skulle få 

en bättre uppfattning av hur det är i verkligheten om vi skulle välja kundvagnen eftersom kunden var 

ett stort företag, sedan skulle vi ha större chans att få ut en produkt på marknaden eftersom det 

troligtvis kommer att ske ett kundvagnsskifte inom kort. Sedan gjorde jag en marknadsundersökning 

och robotgräsklippare fann det gott om. Medan Isak ansåg att robotgräsklipparen var den bästa 

produkten eftersom det skulle bli roligare.  
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Vecka 15 
4. Onsdag 10/4 2013 

Tid: 08:30 – 17:00 

På morgonen hade jag och Isak ett möte där vi skrev upp för- och nackdelar med robotgräsklipparen 

och kundvagnen. Detta eftersom vi fortfarande inte hade kommit överens om vilket projekt vi skulle 

välja. Det vi bestämde oss för var att även diskutera med Christian om hur villiga kundvagnsföretaget 

var på att utveckla en kundvagn och sedan sälja in den.  

Efter morgonmötet träffade vi Christian Runius och även Mikael Runhem, mannen bakom 

robotgräsklipparidén. Mikael Runhem introducerade robotgräsklipparprojektet. Han berättade 

problem med de nuvarande produkterna som finns på marknaden och vilka krav han ställde på en ny 

produkt. Detta gjorde mig mer intresserad och Mikael berättade att det finns en marknad och vi har 

möjlighet att konkurrera med stora företag såsom Husqvarna. Därför bestämde vi oss för att utveckla 

robotgräsklipparen.  

På eftermiddag gjorde vi en liten marknadsundersökning där vi studerade konkurrenter. GANTT samt 

påbörjad planeringsrapport. 

 

5. Torsdag 11/4 2013 

Tid: 09:00 – 15:00 

Idag var jag på trädgårdsmässan för att se hur robotgräsklipparna som finns på marknaden idag 

fungerar. Det positiva är att marknaden för robotgräsklippare bara blir större och större.  

 

6. Fredag 12/4 2013 

Tid: 09:00 – 15:00 

Idag granskades alla broschyrer om robotgräsklippare från mässan. Jag försökte hitta för- och 

nackdelar med de produkter som redan finns.   

 

Vecka 16 
7. Måndag 15/4 2013 

Tid: 09:00 – 17:00 

Denna dag bestod av faktainsamling samt påbörjades en konkurrensanalys. Vi studerade 

konkurrenterna ytterligare, och försökte förstå varför dem har gjort på vissa sätt. En sammanställning 

av för och nackdelar med befintliga produkter gjordes idag. En början på en kravspecifikation har 

formulerats och vi har även påbörjat funktionsanalysen. Olika klippaggregat har även diskuterats 

under dagen. De flesta av dagens robotgräsklippare är 50 cm breda, men har en klippbredd på endast 

20 cm. Detta anser vi som en stor nackdel och det skulle inte vara så svårt att fortfarande behålla en 
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bredd på 50 cm, men utöka klippbredden till 45 cm. Vi undersökte klippaggregat med avseende på 

kostnad, tillgänglighet och resultat i åtanke.  

Efter detta hade vi även ett möte med Runius. Han ansåg att det var dags att undersöka alternativa 

tillverkningsmetoder, eftersom enligt Runius skulle formsprutning bli en för dyr investering. Vilket vi 

även ägnade en timme åt mot slutet av dagen.  

 

8. Tisdag 16/4 2013 

Tid: 09:00 – 17:00 

Dagen bestod av fortsättning av konkurrensanalys och marknadsundersökning.  Målet med denna 

vecka är att få klart projektavgränsningar och göra klart kravspecifikationen. För- och nackdelar med 

gräsklippartekniker undersöktes, cylinderklippare (handjagare) och rotationsklippare (en klippare med 

roterande knivar). Förberedde även inför mötet med Ragnar på torsdag eller fredag.  

 

9. Onsdag 17/4 2013 

Tid: 08:00 – 20:00 

Idag har jag jobbat med rapporten. Jag har bland annat kort skrivit metod- och teoridelen i rapporten. 

Avgränsningarna är skrivna och jag har kompletterat kravspecifikationen, enligt mailet från Christian. 

Mötet med Ragnar är bestämt till på fredag.  

 

10. Torsdag 18/4 2013 

Tid: 09:00 – 17:00 

Idag tittade jag på Pughs matrisen och lade till två modeller som inte använde sig av en 

begräsningskabel för att veta gräsmattans område utan istället hade ljudsensorer som kände av när 

gräsmattan tog slut. En av de lika modellerna var Blitz X, som visade sig vara en av de bättre 

modellerna i Pughs matrisen. Dock är Pughen bristfällig eftersom det är mycket som saknas och detta 

måste åtgärdas. Blitz X kan se bra ut på papper beroende på att den inte behöver installeras, men krav 

som fattas i Pughen är kvalité och hur den fungerar i verkligheten.  

Planeringsrapporten färdigställdes idag. GANTT-schema, tillvägagångssätt, avgränsningar lades in i 

rapporten. Planeringsrapporten skickades till Ragnar inför mötet imorgon. Funktionsanalysen har 

uppdaterats, denna behöver vi dock fortsätta med. Det blir lättare att fortsätta funktionsanalysen när 

QFD:n har påbörjats för då kan vi se vilka funktioner som saknas för att uppfylla kraven. Idag skrev jag 

även en lista med för- och nackdelar med de konkurrenter som uppfyller flest av de krav som ställs på 

vår produkt. Detta eftersom pughs matrisen ansågs som bristfällig. Kravspecifikationen ändrades igen 

efter mötet med Christian på eftermiddagen. Bland annat så ändrade vi monteringstiden till 60 min i 

stället för 30 min. De olika kraven viktades. Sedan diskuterades avgränsningar och funktionsanalysen, 

där det krävdes små justeringar. Christian ansåg även att vi borde kontakta trädgårdstidningar och 

trädgårdsarbetare för att få deras åsikt om robotgräsklippare.  
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11. Fredag 19/4 2013 

Tid: 09:00 – 15:00 

På förmiddagen hade vi möte med Ragnar. Han granskade kravspecifikation, avgränsningar, Pughs 

matris och planeringsrapport. Ragnar tycket att allt såg bra ut, men ansåg att en prototyp var att ta sig 

vatten över huvudet. Det skulle kräva en hel del tid, men Micke och Christian har försökt höra av sig till 

killen som har tagit fram robocutkittet, och då skulle vi kunna använda dem motorerna och batterierna 

och sedan bara göra själva kåpan.  

Jag och Isak satte oss ned efter mötet och kompletterade kravspecifiktionen. Resten av dagen gjorde 

jag QFD:n, och då märkte jag äevn att det fattades funktioner för att uppfylla kraven vilket gjorde att 

jag jobbade med funktionsanalysen. Medan Isak satt och letade komponenter till CAD:en. 

 

Vecka 17 
12. Måndag 22/4 2013 

Tid: 09:00 – 17:00 

Idag har jag studerat de olika framdrivningstyperna, såsom larvfötter, svävare och hjul. Jag skrev ner 

fördelar och nackdelar och det visade sig att en svävande gräsklippare inte skulle fungera eftersom en 

svävare bara fungerar på plana ytor. Det som skulle kunna fungera är larvfötter eller hjul. Vilket jag 

och Isak diskuterade under dagen.  

Vi hade möte med Christian, där vi började diskutera tillverkningsmetoder och han förslog att vi skulle 

kontakta Bonaj, plasttillverkningsföretag i Eskilstuna, för att få reda på mer om kostnader och hur det 

fungerar med vakuumtillverkning. Christian ville också ha en moodboard över robotgräsklipparen, där 

det skulle finnas en riktig retro gräsklippare. Efter mötet skickade jag ett mejl till Bonaj och fråga om vi 

skulle kunna få komma på besök.   

För att kunna påbörja skissarbetet har vi valt att ta fram ungefärliga mått på batterier, motorer och 

Raspberry Pi dato för att få ett hum om hur liten robotgräsklipparen kan vara. Under dagen har vi 

diskuterat hur klippaggregatet ska se ut, och speciellt vilka typer av knivar som vi ska använda. Jag har 

suttit och räknat på kostnaden för nya knivar och kommit fram till att små rakblad är billiga, men 

måste bytas en gång i månaden, och bastanta stålknivar är dyra, men de håller i två år. Vi anser att en 

person som köper en robotgräsklippare inte har tid att klippa gräset eller vill lägga den tiden på något 

annat. Därför kom vi fram till att två rejäla stålknivar är nog det bästa, detta maximerar klippbredd och 

de behöver inte bytas lika ofta som små knivar.  

 

13. Tisdag 23/4 2013 

Tid: 09:00 – 17:00 

Idag har jag granskat befintliga motorer och på grund av begränsade kunskaper om motor så har jag 

även sökt massa fakta om just elmotorer. Vi har kontaktat flera personer som skulle kunna hjälpa oss 

med att ta fram en motor till robotgräsklipparen. Bland annat har vi hört av oss till en kille som 
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studerar robotik på Mälardalens högskola. Därefter gjorde en persona för att få en bild av vem som 

skulle köpa denna produkt.  

En fråga som jag har ställt mig under hela projektets gång är vad människor anser om robotar. Idag har 

jag försökt se vad som är etiskt rätt. Jag och Isak diskuterade om gräsklipparen skulle se ut som en 

robot eller ska den se ut som en gräsklippare. Bonaj hörde av sig idag, och de sysslar bara med 

formsprutning, vilket skulle bli för dyrt. Vi hörde istället av oss till Modellteknik i Eskilstuna för att se 

om vi skulle kunna komma på besök.  

 

14. Onsdag 24/4 2013 

Tid: 09:00 – 11:00 

Idag var meningen att jag skulle göra klart QFD:n och sätta in konkurrenter, men på grund av ett 

migrän-anfall så har detta varit omöjligt. Jag har inte kunnat göra någonting.  

 

15. Torsdag 25/4 2013 

Tid: 09:00 – 16:00 

Idag har jag jobbat med QFD:n och satt in alla konkurrenterna, sedan har jag även gjort en moodboard 

över robotgräsklipparen.  

 

16. Fredag 26/4 2013 

Tid: 09:00 – 17:00 

Idag har jag skrivit en del på rapporten, eftersom den har hamnat lite bakom den sista veckan. Sedan 

hittade motorspecifikationer på robocuthemsidan. Där stod det bland annat klippmotorns hastighet 

och vridmoment. Dock har denna produkt bara en kniv, men vi vill ha två. Robomow RS630 har två 

knivar och de har valt 2 stycken 150 W motorer. Sedan har jag studerat olika tätningsmöjligheter, 

eftersom ett krav var att robotgräsklipparen skulle vara vattentät. Modellteknik har svarat på vårt mejl 

och de har möjlighet att ta emot oss någon gång nästa vecka, för att diskutera tillverkningsmetoder. 

I slutet av dagen hade vi möte med Christian där vi visade upp en cad över knivar och en kåpa. Vi 

diskuterade om hur vi skulle kunna göra robotgräsklipparen vattentät.  

 

Vecka 18 
17. Måndag 29/4 2013 

Tid: 09:00 – 17:00 

Idag har jag fortsatt med rapportskrivning, och sedan har jag tagit fram olika lösningar på hur 

klippaggregatet ska kunna regleras. Dessa lösningar diskuterades senare på dagen, med Christian. Vi 

bestämde att vi ska träffa modellteknik på fredag förmiddag. 
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18. Torsdag 02/05 2013 

Tid: 09:00 – 16:00 

Dagen bestod av skissande och sammansättning av en presentation. Vi gjorde en presentation för att 

visa Christian vad vi har kommit fram till under dessa veckor som projektarbetet har pågått. 

Presentationen innehöll en komponentlista, budget, olika lösningar på höjdjustering av 

klippaggregatet och till sist visade vi några skisser. Christian tyckte att det såg bra ut och under mötet 

diskuterade en höjdjusteringslösningar som gjorde att vi kom på ett modulsystem. Lösningen gick ut 

på att användaren skall kunna behålla skalet till gräsklipparen och kunna plocka ur klippaggregatet och 

göra robotgräsklipparen till en jordfräs eller kanske en lövblås. 

 

19. Fredag 03/05 2013 

Tid: 09:00 – 17:00 

Det känns som vi har letat motorer och batterier i flera veckor utan att komma fram till någonting, 

därför bestämde jag att idag ska motorer och batterier vara valda. I flera timmar satt jag och letade 

batterier och det är svårt att hitta något som passar in i den budget som vi har fått. Det finns hur 

mycket batterier som helst och tillslut hittade jag ett paket med celler som jag tror skulle passa. 

Strömmen i batterierna ligger på 5.2 Ampere, det negativa är att konkurrenterna ligger på 6-7 Ampere. 

Utifrån strömmen och spänningen i batterierna kunde jag beräkna att effekten i motorerna inte får 

överstiga 100 W. Jag hittade en motor som skulle kunna funka.  

Det negativa är att konkurrenten Robomow RS630 har två motorer som ligger på 150 W, därför är jag 

osäker på om det kommer att fungera med en motor på 100 W. Jag har letat fram olika företag som 

jag ska kontakta på måndag för att få information om batterier och motorer på grund av mina 

begränsade kunskaper. 

 

20. Lördag 04/05 2013 

Tid: 08:00 – 15:00 

Ett av kraven som har ställts på produkten är att den ska vara vattentät. Därför valde jag att ta reda på 

vad det är för tätningar i en båtpropeller. Detta diskuterades med en person som har mycket 

erfarenhet av båtar, och det sitter en gummitätningar som gör att det inte kommer in något vatten till 

motorn. Dock ansåg han att det bästa var att använda enradiga spårkullager med skyddsplåtar, detta 

gör det tätt till ett billigt pris.  

Sedan har jag granskat olika knivar som finns på marknaden och även företag som sysslar med 

laserskärning. Vi har valt att ta fram egna dubbeleggade stålknivar från grunden. I butik kostar de 800 

kr, vilket skulle bli alldeles för dyrt. Jag har hittat ett företag som jag ska kontakta på måndag för mer 

information. Sedan har jag undersökt om det finns färdiga knivar som till exempel används vid 

klippning med en klippogräsklippare, som har en längd på 20 cm. Detta gick inte att hitta på 

marknaden, utan dem ligger på 30 cm och uppåt. Vilket skulle bli för stort för robotgräsklipparen. 

Resten av dagen jobbade jag med rapporten.  
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Vecka 19 
21. Måndag 6/5 2013 

Tid: 09:00 – 16:00 

Idag tog jag fram ett batteri och sedan hörde jag av mig till Compotech för att få hjälp med att ta fram 

en motor. De flesta komponenter är klara och därför bestämdes att vi skulle skissa. Vi valde olika 

platser som vi skulle skissa robotgräsklippare till. Vi valde till exempel Friends Arena, en herrgård, ett 

funkis hus. Detta för att öka kreativiteten och försöka utveckla något nytt. 

 

22. Tisdag 7/5 2013 

Tid: 09:00 – 16:00 

Idag hade vi möte med Ragnar på morgonen, där vi berättade vad vi hade gjort. Ragnar verkade tycka 

att allt såg bra ut, men han ansåg att ett prototypbygge skulle ta alldeles för lång tid.  

Därefter hade vi ett möte med Bo som jobbar på Modellteknik som ligger i Eskilstuna. Det var givande 

och vi fick mer kunskap om bland annat gjutning. Det enda negativa var att de hade lagt ner sin 

plastbearbetningsplats, utan de jobbar mest med aluminium. Bo berättade om silikongjutning, vilket 

skulle kunna fungera då vi ska göra huven på robotgräsklipparen. 

 

23. Onsdag 8/5 2013 

Tid: 09:00 – 16:00 

Idag har vi fortsatt skissa och bland annat hämtat inspiration från dammsugare. Jag har även skrivit 

fakta om de olika komponenterna i rapporten.  

 

24. Torsdag 9/5 2013 

Tid: 09:00 – 16:00 

Dagen bestod av rapportskrivning. Jag skrev bland annat om de olika koncepten som vi har kommit 

fram till.  

 

25. Fredag 10/5 2013 

Tid: 09:00 – 16:00 

Även denna dag bestod mestadels av rapportskrivning och cadande. Jag cadade upp hjul som vi sedan 

skulle kunna skicka till Svepo för att få ett ungefärligt pris på vad det skulle kosta att laserskära ut hjul i 

en plastskiva.  
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Vecka 20 
26. Måndag 13/5 2013 

Tid: 07:30 – 20:00 

Idag bestämdes att vi skulle ta fram 5 koncept var som vi sedan skall utveckla imorgon. Jag har skissat 

och cad:at hela dagen. Det har varit svårt att försöka att släppa de robotgräsklippare som finns på 

marknaden idag. Tillslut har jag lyckats skissa fram några koncept och även gjort en cad-modell av det 

koncept som jag ansåg var bäst. Dessa koncept kommer att sättas in i en pugh-matris och sedan 

kommer vi även att skicka de olika koncepten till Mikael, en av uppdragsgivarna för att se vilken han 

anser är den bästa.  

 

27. Tisdag 14/5 2013 

Tid: 09:00 – 17:00 

Dagen bestod av att skissa och cada upp ett koncept på robotgräsklipparen, sedan fick vi även igång 

3D-skrivaren vilket gjorde att vi nu kan skriva ut de koncept som vi har kommit fram till. Vi testade att 

skriva ut ett koncept, och det såg bra ut. Dock trasslade plastrullen ihop sig, vilket gjorde att det bara 

blev en halv modell. 

 

28. Onsdag 15/5 2013 

Tid: 09:00 – 16:00 

Idag skrev vi ut ett av våra koncept i 3D-skrivaren. Det tog nästan hela dagen, men resultatet blev 

riktigt bra. Sedan har jag även cad:at ännu ett koncept och hört av mig till Svepo, för att få reda på vad 

det kostar att laserskära ut hjul till robotgräsklipparen.  

På slutet av dagen diskuterade vi olika lösningar på hur klippaggregatet ska höjdjusteras. Vi kom fram 

till en lösning som troligtvis kommer att fungera. Detta måste jag räkna på imorgon. 

 

29. Torsdag 16/5 2013 

Tid: 07:00 – 16:00 

Dagen har bestått av rapportskrivning och cadande. Jag har nästan skrivit klart allt som kan skrivas i 

rapporten. Det som är kvar är att skriva om det är etiskt rätt att ta fram en robot och sedan måste de 

olika lösningarna på höjdjusteringar beskrivas.  

30. Fredag 17/5 2013 

Tid: 07:00 – 19:00 

Idag har jag fortsatt cada. Jag har cad:at upp alla de olika komponenterna som vi har valt ut, som till 

exempel batteri, motor, höjdjusteringsdelar med mer. Vilket har gjort att jag enkelt kan se minsta 
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möjliga storlek på produkten för att spara material, vilket leder till en lägre kostnad för produkten. Nu 

är det enkelt att utveckla huven till produkten, den praktiskt taget designar sig själv.  

 

Vecka 21 
31. Måndag 20/5 2013 

Tid: 08:00 – 19:00 

Förra veckan kom vi på ett nytt sätt att justera höjden på klippaggregatet, och idag har jag beräknat 

om detta kommer att fungera. Lösningen består av en platta som håller upp hela klippaggregatet, och 

jag har beräknat nedböjningen på denna platta. Sedan har jag även försökt lära mig hur man gör 

simulationer i Solidworks, för att se om höjdjusteringslösningen kommer att hålla.  

 

32. Tisdag 21/5 2013 

Tid: 08:00 – 16:00 

Idag har jag cadat upp det höjdjusteringskoncept som vi kom fram till förra veckan, och sedan även 

gjort simulationer i cad för att se om mina uträkningar stämmer. Jag har även försökt lära mig mer om 

surface i Solidworks, för att enklare kunna göra modeller från mina skisser. 

 

33. Onsdag 22/5 2013 

Tid: 09:00 – 16:00 

Idag har vi fortsatt att jobba med olika lösningar till höjdjusteringen av klippaggregatet. Detta eftersom 

vi är osäkra på om det förslag vi kom fram till förra veckan verkligen kommer att fungera. Det negativa 

är att vi inte kommer hinna testa om det fungerar, och därför valde vi att tänka om eller eventuellt 

utveckla konceptet så att det blir säkrare. Det slutgiltiga konceptet på höjdjusteringen borde ha tagits 

fram idag, men vi vet fortfarande inte hur vi ska lösa problemet. Detta måste vi fortsätta jobba med 

imorgon, så att vi kan börja skissa på lite olika huvkoncept. 

 

34. Torsdag 23/5 2013 

Tid: 09:00 – 16:00   

Dagen har bestått av skissande och cad:ande. Jag har försökt att cad:a upp mina skisser med hjälp av 

surface, men det blir inte riktigt som jag har tänkt mig. Sedan har jag även förberett en liten 

presentation för Micke, uppdragsgivaren, som vi ska ha möte med imorgon.  
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35. Fredag 24/5 2013 

Tid: 09:00 – 12:00 

Möte med Micke och Christian idag. Vi visade vad vi hade gjort hittills, igår gjorde vi en kort 

presentation som vi gick igenom. Det gick bra, men det kändes inte som om vi hade gjort någonting. 

Detta beror troligtvis på att vi gjorde en mycket grundlig konkurrensanalys i början av projektet. 

Projektet har mestadels bestått av ett grundligt förarbete, vilket har varit mycket viktigt på grund av 

kunskapsbristen inom området.  

 

36. Söndag 26/5 2013 

Tid: 08:00 – 17:00 

Rapportskrivning har varit dagens sysselsättning. Sedan har jag även cad:at upp 

höjdjusteringskonceptet som var det bästa enligt Pughs matrisen. Vilket var ett koncept som bestod av 

en gängstång, en plåt som sitter på gängstången och håller upp klippaggregatskåpan, ett vred och ett 

fäste till gängstången.  

 

Vecka 22 
37. Måndag 27/5 2013 

Tid: 08:00 – 17:00 

Dagen har bestått av rapportskrivning, och simulering i CAD för att se om 

höjdjusteringskonstruktionen kommer att hålla.   

 

38. Tisdag 28/5 2013 

Tid: 09:00 – 18:00 

Även denna dag har bestått av rapportskrivning. Jag har gjort en DFM-analys på det slutgiltiga 

konceptet för att se om det till exempel är några komponenter som kan tas bort för att reducera både 

materialkostnaden och monteringskostnaden. Därefter har jag ändrat lite på beräkningarna. 

 

39. Onsdag 29/5 2013 

Tid: 08:00 – 24:00 

Idag har jag skrivit rapport hela dagen och renderat bilder. 
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40. Torsdag 30/5 2013 

Tid: 08:00 – 22:00 

Idag har jag gjort det sista på rapporten. Jag har blandat annat fixat alla bilagor och figurer.  

 

41. Fredag 31/5 2013 

Tid: 07:30 – 10:30 

Idag har jag rättat det som var fel och sedan skickat in rapporten till Marcus Bengtsson, examinatorn.  

 

42. Söndag 2/5 2013 

Tid: 14:00 – 22:00 

Idag har jag börjat tillverka en trädgård till redovisningen, som modellen av robotgräsklipparen ska stå 

i. Detta ger en bättre uppfattning av vårt slutgiltiga koncept.  

 

43. Måndag 3/5 2013 

Tid: 08:00 – 16:00 

Idag har jag köpt ytterligare material till trädgården, till exempel plastblommor, sten och lim. Detta för 

att få en så verklighetstrogen trädgård som möjligt.  

 

44. Tisdag 4/5 2013 

Tid: 07:30 – 18:00 

Idag har jag fortsatt jobbat med trädgården. Bland annat har jag gjort klart husfasaden som ska sitta 

runt trädgården.  

 

45. Onsdag 5/5 2013 

Tid: 07:30 – 14:00 

Idag har jag fortsatt med trädgården. Det enda som är kvar är att limma ihop allting. Sedan har jag 

även tagit fram cad-bilder på  
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46. Torsdag 6/5 2013 

Tid: 06:00 – 15:00 

Idag har jag jobbat med rapporten. 

 

47. Fredag 7/5 2013 

Tid: 08:00 – 10:00 

Idag har jag gjort det sista på rapporten. Det enda som är kvar är att uppdatera Gantt-schemat, men 

det kan jag inte göra förrän presentationen är klar.  

 

48. Söndag 9/5 2013 

Tid: 14:00 – 20:00 

Idag har jag gjort det sista på trädgården och limmat ihop den.  

 

49. Måndag 10/5 2013 

Tid: 08:00 – 20:00 

Dagen har bestått av att göra en broschyr. Denna ska vi ta med på redovisningen och ge till publiken. 

Sedan har jag börjat på opponeringen. 

 

50. Tisdag 11/5 2013 

Tid: 16:00 – 18:00 

Idag med presentationen klar och jag har skrivit ner ett manus till på torsdag. Jag skrev även klart 

opponeringen.  

 

51. Onsdag 12/5 2013 

Tid: 08:30 – 24:00 

Möte med Christian Runius, handledare på företaget, idag. Vi visade presentationen, broschyrer och 

rapporten. Christian var nöjd med vårt arbete. Sedan har gjort det sista på rapporten och 

opponeringen. Plus att jag har tränat till redovisningen imorgon. 
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Bilaga B: Gantt-schema 

 
 



106(147) 

 



107(147) 
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Bilaga C: Pughs-matris över konkurrenterna 
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Bilaga D: Konkurrentanalys 

 

Konkurrentanalys 
 
Husqvarna 
Husqvarna har 9 olika varianter av robotgräsklippare. Deras största robotgräsklippare är Automower 

220AC. Som även har blivit utsedd till bäst i test både 2011 och 2012 av hemsidan test.se. 

Husqvarna Automower 220AC 

 

Källa foton: www.husqvarna.com/se/products/robotic-mowers/automower-220ac/ 

Positivt: 

 Vikt = 9 kg 

 Stöldskyddad genom alarm och pin kod. 

 Lyftsensor 

 Vältsensor 

 Laddningstid 45 min. 

 Bullerfri 

 Maximal tomtstorlek är 1800 m2 +/- 20% 

 Maximal lutning inom arbetsområdet är 

19 

 Automatiskt laddsystem 

 Finns i olika färger. 
 

Negativt: 
- Dyr, 19 900 kr.  
- Storlek = 71 x 55 x30 cm 
- Klipptid 45 min 
- Klippbredd 22 cm. 
- Begränsningskabel måste placeras 

runt tomtområdet. 37 
 

 

Husqvarna Automower Solar Hybrid  

    

Källa foton: www.husqvarna.com/se/products/robotic-mowers/automower-solar-hybrid/ 

Positivt: 

 Vikt: 10 kg 

 Maximal tomtstorlek är 2200 m2 

Negativt: 
- Klippbredd endast 22 cm.  
- Dyr, 29 500 kr.  

                                                 
37 http://www.husqvarna.com/se/products/robotic-mowers/husqvarna-robotic-mowers-for-homeowners/ 
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 Solfångare på huven.  

 Stöldskyddad, alarm och pinkod 
 

- Begränsningskabel måste placerasrunt 
tomtområdet. 38 

- Storlek = 71 x 55 x 31 cm 

 

Gardena 
Gardena är en del av Husqvarna group.  

Gardena R160 

  

Källa foto: www.gardena.com/se/lawn-care/robotic-mower/r160/ 

Positivt: 

 Enkel installation 

 Nästan ljudlös klippning, 60 dB. 

 Lämnar inget gräsklipp kvar. 

 Klippyta 1600 m2 +/-20%. 

 Automatisk laddning 

 Lithiumbatterier 

 Timer 

 Stöldlås med pinkod 
 

Negativt:  
- Begränsningskablar 
- Klipptid normalt 60 min/laddning 
- Klippbredd 22 cm. 
- Genomsnittlig arbetstid 45 min.  
- Storlek 71 x 57 x 31 cm.  
- Oregelbundet klippmönster.  
- Vikt = 11.1 kg, tung. 

 

 

Bosch Indego 

 

Källa foton: www.bosch-indego.com 

Positivt: 

 Laddningstiden är 50 min. 

 Arbetsid per laddning är 50 min. 

 Maximala klippytan är 1000 m2 

 Klipper i parallella linjer.  

Negativt: 
- Klippbredd på 26 cm. 
- Den maximala gräshöjden får vara 10 

cm.  
- Storlek =  
- Väger 11.1 kg. 

                                                 
38 http://www.husqvarna.com/se/products/robotic-mowers/automower-solar-hybrid/ 
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 Stöldskyddad genom pinkod och 
ljudalarm.  

 Maxlutning = 19. 

 Automatiskt laddningssystem, 
maskinen åker på egen hand till 
laddningsstationen.  

 Gräsklipparen klarar regn, men måste 
tas in under vintern.  

 Stängs av om den lyfts upp.  

 Pris = 12 599 kr 

 Gräsklipparen identifierar själv grusiga 
områden och andra hinder oavsett 
trädgårdsdesign.  

 Behöver inte förprogrammeras.  

 Indego har en schematisk klippmetod 
vilket gör den fyra gånger så effektiv 
som andra robotgräsklippare på 
marknaden.  

 Roboten vet hela tiden var den är i 
förhållande till laddaren.  

 Efter laddning fortsätter gräsklipparen 
där den slutade. 

 För att inte lämna spår i gräsmattan så 
väljer den en ny vinkel att klippa från 
vid varje start.  

 Indego klarar 200 m2 på 20 min, 
därefter laddas den i 90 min. Det tar 10 
tim för Indego att klippa 1000 m2.  

 Ekonomisk och skonsam för miljö, en 
klippning kostar under 1 kr.  

 Lång livstid pga lithiumbatteri, vilket 
även gör att den klarar 
vintermånaderna.  

 Robotens mjukvara kan uppdateras 
med ett medföljande SD-kort via 
internet.  

 
 

- Måste installeras. 
- Tar långt tid att kalibrera. 
- En begränsningskabel måste sättas upp 

runt tomtområdet.  
- Ljudnivå = 72 dB. 

 

Robomow RS 630 

  

Källa foton: www.robomow.com 

 

 

http://www.robomow.com/
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Positivt: 

 Klippbredd 56cm, endast 5 cm “offset” 
på varje sida.  

 Klarar lite högre gräs 

 Kan styras med fjärrkontroll för små 
ytor 

 Bra kantklippningsfunktion 

 Trädgård upp till 3000M² 
 

Negativt: 
- Vikt 19kg, en tung maskin.  
- Pris 20 000kr 
- Relativt högljudd: 72dB 

 

 

Zuchetti 
 
Stiga  
Stiga började ge sig in i marknaden för robotgräsklippare 2012 och har lanserat 7 olika varianter. Detta 

sker genom ett sammarbete med italienska Zucchetti och de har även köpt upp varumärket Lizard.  

Stigas 100 serie (Lizard S1 bygger på samma grundmodell) 

Denna robotgräsklippare blev näst bäst i ”Råd och röns” test av robotgräsklippare 2011, där den 

ansågs prisvärd. 

   

Källa foto: www.stiga.se 

Positivt: 

 Pris = 8 999 kr 

 Lägst klippkostnad, elförbrukning.  

 Kan starta automatiskt ett visst 
klockslag.  

 Behöver ingen begränsningskabel, utan 
har sensorer som känner av när gräset 
tar slut och då vänder den. 

 Klarar lutningar på upp till 27. 

 Gräset klipps i små delar och fungerar 
som gödning för användarens 
gräsmatta.  

 Sensorer som gör att den stannar om 
den lyfts.  

 Sensorer som registrerar var den har 
klippt.  

 Solid konstruktion, kräver inga speciella 
åtgärder. 

 Användarvänlig kontrollpanel. 

 100 % vattentät. 

Negativt: 
- Ej programmerbar 
- En laddning, 3 timmar, räcker till 

400m2. 
- Efter klippning måste användaren själv 

bära tillbaka gräsklipparen till 
laddningsstationen.  

- Den klipper slumpmässigt, vilket kan ta 
tid. Tanken är att robotgräsklipparen 
skall användas oftare än en icke 
automatisk gräsklippare.  
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 Om ett av handtagen vidrörs stoppar 
knivarna omedelbart. Om båda 
handtagen vidrörs stoppar Lizard helt 
och motorn stängs av.  

 Vikt = 7.9 kg 

 Lithiumbatteri 

 Mått = B 335 x D 335 mm.  

 Klippbredd är 25 cm.  
 

 

 

Wiper Blizt x 

Även Wiper Blizt är från det italienska varumärket Zuchetti. Denna robotgräsklippare är den minsta i 

Wiper Sweden sortimentet.  

  

Källa foton: www.wiper-sto.se/robotgrasklippare/wiper-blitz.html 

Positivt: 

 Liten robotgräsklippare, Storlek = 409 x 
199 x 335 mm. 

 Inga begränsningakablar, istället kan 
denna modell med hjälp av en inbyggd 
mikrofon känna av när den kommer 
utanför gräsmattan. Till exempel 
genererar asfalt ett helt annat ljud än 
gräs.  

 Inga problem med relativt högt gräs, ca 
20 cm, eller mossa.   

 Klipper 700 m2 per dygn. 

 Väger 7.9 kg. 

 Ganska tystgående. 

 Kräver ingen installation. 

 Maxlutning = 28.  

 Temperatur = -10 - +50 C 

 Klarar ytor mellan 400 – 800 m2 

 Pris = 11 800 kr.  
 

Negativt: 
- Den klipper slumpmässigt, vilket kan ta 

tid. Tanken är att robotgräsklipparen 
skall användas oftare än en icke 
automatisk gräsklippare.  

- Efter klippning måste användaren själv 
bära tillbaka gräsklipparen till 
laddningsstationen.  

- Kör fast, de små hjulen klarar inte av att 
backa maskinen. Hjuldiameter = 160 
mm. 

- Inget stöldskydd.  
- Arbetstid per laddning är 3.5 h.39 
- Minimum laddningstid 3.5 h. 
- Klippbredd på 24 cm. 

 

 

                                                 
39 http://www.wiper.se/index.php/products/wiper-yard/ 
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Bilaga E: Produktblad 
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Bilaga F: Kravspecifikation 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



119(147) 
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Bilaga G: Funktionsanalys 
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Bilaga H: QFD över konkurrenterna (Del 1) 
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Fortsättning QFD över konkurrenter (Del 2) 
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Bilaga I: Persona 

Källa foto: www.mspy.com 
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Bilaga J: Moodboard 
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Bilaga K: Batterier 
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Bilaga L: Motorer 
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Bilaga M: Information om vald drivmotor 
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Bilaga N: Olika framdrivningstyper 
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Bilaga O: Skisser från första skissfasen 
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Bilaga P: Kreativitetsövning 

 

 

Källa foto: www.yxtaholmsslott.se 

Källa foto: www.sverigesemester.com 

Källa foto: Eva Rudberg (1999). 

Stockholmsutställningen 1930: 

modernismens genombrott i svensk 

arkitektur. Monografier utgivna av 

Stockholms stad. Stockholm: Stockholmia 

förlag. Libris 7593286. ISBN 91-7031-079-3 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=d2oCStFTEW-0HM&tbnid=P4gIO_qQ3RsROM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fyxtaholmsslott.se%2F&ei=HTSwUbm2F-WD4gTsuoHgDg&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNFy9RtqEexsAy7aDMbvXmgJ06sUnA&ust=1370588570059121
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Källa foto: www.forbes.com 

Källa foto: www.svd.se 
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Bilaga Q: Skisser över huvudformen 
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Bilaga R: Pughs-matris över robotgräsklipparens huvudform 
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Bilaga S: Pughs-matris över höjdjusteringskoncepten 
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Bilaga T: QFD (del 1) 
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Fortsättning QFD (del 2) 
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Bilaga U: FMEA 
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Bilaga V: Ritningar 
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Bilaga W: PIPS-analys 
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