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Abstract

Optimering av gödselgrep för halm

Optimization of manure fork for straw

Linus Widlund

This thesis was performed at SverigeGrepen AB. SverigeGrepen is a company that has
one product on the market; a manure fork that is designed to be used for mucking in
shavings or peat. The aim of this thesis was to develop a new manure fork that is
adapted to be used in straw.

The development started with a pilot study where experience of mucking was
collected to be able to understand what and why certain characteristics are important
for the function and use of the manure fork.

A basic concept was developed where the main function was fulfilled, which meant
that a separation between dung and straw could be performed in a way that was
beneficial for the user.

The work resulted in four concepts of how a manure fork could be used in the straw
that can be designed and constructed. The conclusion that the work gave was that all
concepts met the main requirements required by a manure fork to use in straw.
However, concept four provides a good visual impression, while its benefits are
assumed to be important qualities.
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Sammanfattning 
Detta examensarbete beskriver hur processen gick till för att utveckla en gödselgrep 

som ska användas för mockningsarbete i halm. Arbetet gjordes på företaget 

SverigeGrepen AB som sedan tidigare har en gödselgrep som används för 

mockningsarbete i spån och torv. På gödselgrepens marknad idag finns inget 

självklart val av vilken grep som ska användas för mockningsarbete i halm och 

därför vill SverigeGrepen AB få ut en fungerande och tilltalande produkt på 

marknaden. 

Arbetet startade med en förstudie där erfarenhet av all sorts mockningsarbete 

insamlades för att sedan kunna förstå vad och varför vissa egenskaper är viktiga för 

funktion och användning. Själva mockningen innebär att hästarnas plats i stallet 

städas från spillning. 

På hästarnas platser i stallet lägger hästskötaren ut ett underlag som hästarna ska stå 

på. Detta utförs för att det blir en bättre miljö för hästarna att vistas i om de får stå på 

ett underlag istället för att de ska stå på en betongplatta. Det huvudsakliga problemet 

som lade grunden till hela examensarbetet är att hästarna lämnar efter sig en spillning 

som blandas med detta underlag som hästarna står på. Spillningen måste avlägsnas 

från underlaget minst en gång per dag för att det ska fortsätta vara en bra miljö för 

hästarna att vistas i.  

Efter att erfarenhet av denna typ av arbete hade insamlats började en period av 

intensiv produktutveckling för att kunna få fram en lösning på hur en gödselgrep som 

ska användas i halm bör vara utformad. De koncept som utvecklades testades 

kontinuerligt under arbetets gång för att hela tiden försäkra sig om vad som fungerar 

och vad som inte fungerar.  

Ett grundkoncept togs fram där den huvudsakliga funktionen uppfylldes, som innebar 

att en separation mellan spillning och halm kunde utföras på ett sätt som var 

fördelaktigt för användaren. Så liten arbetsinsats som möjligt ska behöva läggas ner 

samtidigt som så mycket spillning som möjligt ska avlägsnas från hästens plats.  

Examensarbetet resulterade i fyra stycken koncept på hur en gödselgrep som ska 

användas i halm kan vara konstruerad och utformad. Beroende på hur företaget tror 

att användarna prioriterar hur viktiga halmgrepens olika egenskaper är kan olika 

koncept väljas.  Den slutsatsen som arbetet gav var att antagligen kommer alla 

koncept att uppfylla huvudkraven som ställs på en gödselgrep som ska användas i 

halm men koncept nummer fyra ger ett visuellt bra intryck samtidigt som dess 

fördelar antas vara viktiga egenskaper. 

 

  



Förord 
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1. Inledning 
Uppdragsgivare till det här examensarbetet är SverigeGrepen AB, ett litet 

familjeföretag som håller till på en gård i Vänge som ligger utanför Uppsala. 

SverigeGrepen AB har hittills utvecklat och lanserat en grep som används till 

mockningsarbete. Mockning innebär att platsen där hästarna står görs rent, alltså 

avlägsnas spillningen som hästarna lämnar ifrån sig. 

 

 

Figur 1- SverigeGrepen ABs befintliga grephuvud. 

Den befintliga grepen som idag finns i SvergeGrepens sortiment är huvudsakligen 

konstruerad för att mockningsarbete ska kunna utföras i stall som använder sig av 

spån eller torv som underlag. Dessa två underlag är ganska lika varandra i både 

storlek och i avseende på hur underlaget beter sig när mockning utförs. Det finns 

ytterligare ett sorts underlag som är möjligt att använda som underlag i stall och det 

är halm. Från SverigeGrepens sida önskas det utvecklas nya konceptförslag som i 

slutändan förhoppningsvis ska kunna resultera i en halmgrep. 

Dagens befintliga grep har väldigt låg vikt i jämförelse med andra grepar och är även 

utformad på ett ergonomiskt sätt för att minska belastning på den operatör som 

använder grepen. Den nya halmgrepen som ska utveckals förväntas ha egenskaper 

som stämmer överens med den befintliga grepen. Samma handtag och skaft ska 

användas men själva verktyget, eller grephuvudet, där tänderna sitter måste vara 

konstruerat på ett annat sätt för att grepen ska vara optimerad för användning vid 

mockning i halm. Halmgrepens grephuvud ska tillverkas i plast av typ PC/ABS. 
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1.1 Problembeskrivning 
En grep som gör separation mellan halm och spillning möjlig med bra resultat vid 

mockningsarbete finns inte idag på marknaden. De flesta som använder sig av halm 

som underlag i sitt stall använder sig av grepar som är konstruerade för att mocka i 

spån eller torv vilket gör att mockningen i halm inte blir optimal. Spån- och 

torvgrepar har ofta väldigt tätt mellan tänderna på grephuvudet vilket medför att 

mycket halm fastnar mellan tänderna och det är svårt att separera halmen från 

spillningen.  

Att halmen inte separeras från spillningen resulterar i att stora mängder halm slängs 

med spillningen vilket i förlängningen gör att kostnaderna för stallet ökar. Problemet 

med att halmen fastnar i tänderna på grepen gör att arbetet inte kan utföras ordentligt 

utan arbetet måste stannas upp för att med hjälp av händer eller fötter ta bort den 

halm som fastnat. Det finns också grepar som är utformade med väldigt få tänder. 

Dessa grepar är då tillverkade i metall vilket gör att grepen blir tung och jobbig att 

arbeta med. Den största nackdelen med dessa grepar är att spillningen istället ramlar 

rakt igenom tillbaka ner på marken eftersom att avståndet mellan tänderna på dessa 

grepar är för stort. 

Problemet som ska lösas med den nya halmgrepen som ska utvecklas är att ha ett 

optimalt avstånd mellan tänderna på grephuvudet så att en separation mellan 

hästarnas spillning och halmen som hästarna står på är möjlig.  

 

1.2 Huvudmål 
Målet med detta examensarbete är att utveckla konceptförslag på hur en halmgrep 

ska utformas för att kunna separera hästars spillning ifrån halmen som spillningen 

ligger blandad i på bästa sätt.  

 

1.3 Delmål 
För att på ett strukturerat sätt kunna uppnå huvudmålet så har följande delmål satts 

upp för att förtydliga vad som ska göras.  

 Förstå vilka funktioner som är viktiga i mockningsarbetet. 

 Identifiera vilka egenskaper som är viktiga hos en halmgrep.  

 Ta fram koncept med dessa egenskaper. 

 Utvärdera och optimera koncepten. 

 Visualisera koncepten med hjälp av CAD.   
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1.4 Avgränsningar 
 En komplett halmgrep visualiseras inte i CAD utan endast de förändringarna 

som kommer ske av den befintliga grepen visualiseras i CAD. Denna 

visualisering kompletteras med bilder tagna från verkligheten. 

 

1.5 Metodik 
För att kunna uppnå målen med detta examensarbete så användes de metoder som 

beskrivs nedan. De metoder som antogs skulle vara viktiga innan projektet hade 

startat visade sig vara ganska väl i linje med hur det genomfördes i verkligheten 

också. Något som verkligen hade stor betydelse i arbetet var den praktiska tiden som 

lades ner på plats i stallet. 

Förstudie 

Innan arbetet startade så saknades helt erfarenhet av att mocka. Detta gjorde att stor 

vikt lades på att grundligt skapa sig en förståelse i hur mockningsarbete går till och 

hur det fungerar. Förstudien bestod till största del av att vara på plats i stallet som 

fanns tillgängligt och mocka boxarna som hästarna står i. Detta arbete låg till 

grunden för själva förståelsen i hur den nya grepen borde vara utformad för att kunna 

uppfylla den funktion som är efterfrågad. Att mockningsarbetet var tvunget att 

utföras i verklig miljö, alltså i ett riktigt stall med riktig halm och riktig spillning, 

blev tidigt väldigt tydligt. För att på riktigt kunna skapa sig en verklig uppfattning 

om hur spillningen beter sig när den blandas med halmen så gäller det att allt är så 

verklighetstroget och realistiskt som möjligt. I samband med mockningsarbetet så 

togs det även stor hänsyn till de erfarenheter och kunskaper som handledaren Patrick 

och de andra hästkunniga människor som rörde sig i stallet har. Deras kunskap i 

kombination med att själv utföra arbetet medförde att goda erfarenheter inskaffades. 

I förstudien ingick det även införskaffa kunskap om olika metoder för 

produktutveckling och kreativt tänkande. Att skapa en förståelse av hur materialet 

som grephuvudet ska tillverkas i fungerar var också viktigt att göra för att ha i åtanke 

under utvecklingsfasen. 

Konceptgenerering 

När en grundläggande förståelse och mycket erfarenhet av hur mockningsarbete går 

till så inleddes konceptgenereringsfasen. Eftersom att funktionen på den befintliga 

grepen fungerar så pass bra som den gör så utgick hela konceptgenereringen med den 

befintliga grepen som grund. Modifiering av den befintliga grepen gjordes i verkstad 

för att försöka den optimala utformningen för att huvudfunktionen, att separera 

spillning från halm, fungerar. De flesta modifieringarna gjordes genom att klippa, 

forma och tejpa befintliga grephuvuden till möjliga konstruktioner som skulle 

fungera att mocka i halm med. Tester på de koncept som togs fram utfördes 
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kontinuerligt under arbetets gång för att snabbt kunna se vad som fungerar och vad 

som behövde förbättras. I konceptgenereringens slutliga skede så lånades även 

grepen ut till en väldigt erfaren person som mockade i halm varje dag. Detta gjordes 

för att kunna få ytterligare feedback från användare med erfarenhet av mockning. 

Val av koncept 

De koncept som fyller huvudfunktionen på ett bra sätt utvecklades vidare för att 

kunna optimera hur pass väl de uppfyller funktionen. Ytterligare tester och försök 

gjordes med valda koncept. Små förändringar i konceptets utformning och detaljer 

gjordes för att kunna vad som kan förbättras ytterligare. De förändringar som gjorts 

visualiseras i CAD och tillsammans med bilder tagna från verkligenheten så förklaras 

dessa förändringar.  
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2. Bakgrund 
Hästar står över natten i ett stall och varje häst har i stallet sin egen plats eller box. 

Boxen har oftast ett golv av betong och för att det ska bli en bättre miljö för hästarna 

att vistas i över natten så täcks betonggolvet med ett underlag. Detta underlag kan 

bestå av spån, torv eller av halm. De olika underlagen har olika fördelar och 

nackdelar, kostnadsmässigt så beror det lite på var i landet, geografiskt sett, 

underlagen inhandlas. Underlaget är något som fylls på när stallskötaren märker att 

det är brist på det i boxen. En av de största orsakerna till att underlaget minskar är 

mockningsarbetet som utförs i boxarna. När hästarna spenderar en hel natt i stallet så 

lämnar de spillning efter sig. Denna spillning måste någon ta hand om och städa bort 

för att det ska bli en trevlig miljö för hästarna att vistas i.  

 

 

Figur 2 - Mockningsarbete. 

 

Anledningen till att en separation mellan spillningen och dess underlag önskas är att 

det hela tiden efterfrågas att spara pengar. När mycket underlag slängs tillsammans 

med spillningen så innebär det att boxarna behöver fyllas med nytt underlag snabbare 

vilket ökar kostnaderna. Att dyngstacken byggs på och behöver tömmas oftare är 

ytterligare en orsak till att en effektiv mockning efterfrågas, eftersom att själva 

tömningen av dyngstacken innebär en kostnad. 

SverigeGrepen AB har utvecklat och lanserat en grep som är anpassad för 

mockningsarbete där underlaget är spån eller torv. Denna grep har fått bra kritik och 

företaget är väldigt nöjd med hur grepens funktion uppfyller kraven. Separationen 

mellan spillningen och underlaget kan göras på ett fördelaktigt sätt samtidigt som att 

den unika uppsamlingskorgen håller spillningen kvar på grepen under hela 
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processen. SverigeGrepen, som är namnet på grepen, har även en unik utformning på 

grepens skaft. Utformningen är framtagen tillsammans med en sjukgymnast för att 

grepen ska vara så ergonomisk som möjligt för användaren.  

 

 

Figur 3 - SverigeGrepen. 

 

Även handtaget på grepen gör SverigeGrepen till en produkt som sticker ut på 

marknaden. Det är framtaget med fokus på att användaren ska kunna mocka med en 

flexibel grepphållning vilket gör användningen bekväm och minskar belastningen på 

handled och axel. Alltså att användaren inte ska vara låst till att bara hålla i grepen 

med ett sorts grepp utan med den här speciella utformningen så finns det fyra olika 

greppmöjligheter att använda sig av. 

 

 

Figur 4 - SverigeGrepens handtag. 

. 

 

Tidigare har en typ av grep använts till mockning på alla sorters underlag vilket 

SverigeGrepen AB menar att marknaden önskar en förändring av. Nästan alla grepar 

som finns på marknaden idag har en konstruktion som har väldigt tätt mellan 
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tänderna på grephuvudet. Denna typ av grep fungerar bra att utföra mockningsarbete 

i spån och torv men när dessa används till att mocka i halm med så uppstår det 

problem. Det är väldigt svårt att separera halmen från spillningen på grephuvudet 

utan att slänga stora mängder halm. Ytterligare ett stort problem, för båda komfort 

och funktion, är att det fastnar halm mellan tänderna på grephuvudet vilket 

användaren för hand måste ta bort innan mockningen kan fortgå.  

 

 

Figur 5 - Halm. 

Det är egentligen den stora skillnaden mellan underlagen spån eller torv och 

underlaget halm som är grunden till det här examensarbetet. Halm, som består av 

långa grova strån, är mycket svårare att kontrollera vid mockning. När spillning är 

blandat med halmen så läggs ytterligare en dimension till i hur separationen mellan 

dessa två måste gå till. Hästen brukar ibland också stampa ner och gömma spillning i 

halmen, adderas även att urin från hästen även blandas med detta så kan det bli 

riktigt svårt att kunna mocka på ett sätt där en separation över huvud taget är möjlig. 

Att uteveckla konceptförslag till en grep med samma grundfunktioner som den 

befintliga grepen har, men med egenskaper som gör den möjlig att använda för 

mockningsarbete i halm är det som detta arbete ska resultera i.  
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3. Förstudie 
3.1 Mockning 
Mockningen går till så att en person håller en grep med händerna, sticker ner 

grephuvudet på en plats i hästens box där det finns spillning och lyfter sedan upp 

spillningen. När spillningen lyfts upp med hjälp av grephuvudet så blir det alltid en 

del underlag som följer med upp på grephuvudet också. Av kostnadsrelaterade 

orsaker så eftersträvars det att separera dess två komponenter, spillning och underlag, 

så att det enda som behöver slängas är spillningen. Separationen utförs genom att 

grepen skakas så att spillningen och underlaget rör på sig på grephuvudet vilket 

medför att underlaget ramlar tillbaka ner på marken och spillningen kan samlas upp 

på grephuvudet för att sedan slängas. 

 

 

Figur 6 - Mockningsarbete som utförs i spån. 

I de stall där det finns hästar som lämnar stora mängder spillning efter sig samtidigt 

som det är många hästar att ta reda på efter så innebär det att en väldigt stor 

arbetsinsats krävs för att utföra detta mockningsarbete. För att kunna minimera det 

arbete som måste göras så krävs det att processen effektiviseras och en viktig del i 

detta är att verktyget, grepen, är konstruerad på ett sätt som gör det möjligt att slänga 

så mycket spillning som möjligt till en så låg arbetsinsats som möjligt.  

Att själva nedstickningen av grepen i underlaget sker med så lite motstånd som 

möjligt är viktigt för att minska kraften som behövs för att komma in i och genom 

underlaget ordentligt. Tänderna bör vara utformade så att grepen lätt glider genom 

underlaget samtidigt som att inte underlaget får fastna mellan tänderna så att arbetet 

försvåras på grund av det. Om underlag fastnar mellan tänderna så måste användaren 

stanna upp i arbetet och på något sätt få bort det som fastnat, detta görs ofta med 

fötterna eller ibland med händerna. Med underlag som sitter fast är det svårt att 

komma in i underlaget och under spillningen men den största anledningen till att 

arbetet inte går att utför är att separationen inte kan genomföras med det resultat som 

eftersträvas.  
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Avståndet mellan tänderna är en viktig faktor då det ska vara möjligt att lyfta upp en 

hög med underlag och spillning utan att spillning ramlar igenom. När själva 

skakningen av grepen görs så ska underlaget röra på sig så att det hamnar i en sådan 

position att det kan falla ner i hålrummen mellan grephuvudets tänder. Om denna 

konstruktion inte är utformad på ett sätt som tar hänsyn till både spillning och 

underlag så kommer antingen spillningen att ramla rakt igenom grepens tänder och 

mockningen kommer att ta väldigt lång tid och kräva ett hårt arbete. Den andra 

möjligheten som kan uppstå om inte grepen är anpassad för underlaget är att det inte 

är möjligt att få bort underlaget från grepen.  

Det som är viktigt med mockningsarbetet är alltså sammanfattningsvis att personen 

som mockar ska behöva göra ett så litet arbete som möjligt och få så mycket 

spillning ur boxen som möjligt utan att stora mängder underlag slängs. Detta kan 

åstadkommas genom använda en grep som är glider lätt, utan stort motstånd genom 

underlaget. Att det ska vara möjligt att lyfta upp spillning och underlag samt att 

genom så lite skakning som möjligt få underlaget att ramla ner på marken igen 

samtidigt som spillningen stannar kvar i grepen.  

 

 

3.2 Halm som underlag 
Ett material som är vanligt att använda som underlag i boxen är halm. Halm är en 

restprodukt som erhålls från olika sädesslag som använts i jordbruk vilket tas tillvara 

på och används till sådan här typ av underlag men halmen kan även fungera som 

foder åt djur.   

Om halm jämförs med övriga underlag som kan användas som underlag så kan det 

enkelt inses att hanteringen av detta underlag när det är blandat med spillning måste 

ske på ett annorlunda sätt. Halmen är som långa grova strån med varierande längd, 

en uppskattad genomsnittlig längd hamnar mellan 10 centimeter och 40 centimeter 

långa strån. Detta jämfört med både torv och spån som har en betydligt mindre och 

mer finfördelad utformning.  

Vid användning av en vanlig grep när mockningsarbete utförs i underlag som består 

av spån eller torv krävs det väldigt lite skakande på grepen för att underlaget ska falla 

genom tänderna och ner tillbaka på marken. Halmen däremot är i princip omöjlig att 

separera från spillningen med hjälp av dessa vanliga grepar. Detta beror på att 

halmen är för lång och alltså inte har samma förmåga att packas tillräckligt tätt för att 

kunna falla ner mellan tänderna.  
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Figur 7 - Halm. 

Istället har halmen en förmåga att trassla ihop sig och bilda klumpar med spillningen 

blandad i sig vid försök till separation. Halmens långa strån gör det även möjligt att 

bilda korsmönster som kan liknas vid ett nät ovanpå grephuvudets tänder vilket gör 

att ingen halm alls ramlar ner tillbaka på marken. Ytterligare en faktor som gör 

halmen mer problematisk som underlag ur själva mockningsarbetets synpunkt är att 

halmen gärna fastnar mellan tänderna på grepen.  

Hur halmen beter sig under mockningsarbetet beror också till en viss del av hur 

mycket hästarna urinerar. Mängden urin som blandas med spillningen och halmen är 

en faktor som påverkar vilka egenskaper som halmen får och hur den beter sig under 

själva mockningen. Om en häst urinerar väldigt mycket samtidigt som den trampar 

väldigt mycket på blandningen av spillning och halm så blir halmen svårare att 

separera från spillningen eftersom att det då lättare bildas klumpar eller kakor av 

spillning och halm.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3.3 Spillning 
Hästar lämnar efter sig en spillning som hästens ägare eller den person som sköter 

om hästen måste ta reda på dagligen. Spillningens form är oregelbunden och 

beroende på vilken föda hästen får och hur hästen mår. Även fast formen på 

spillningen är oregelbunden och svår att bestämma en genomsnittlig form på så går 

det att uppskatta ungefär hur den normala spillningen ser ut med grova toleranser. 

Generellt sett lämnar de flesta hästar som mår bra och äter normalt foder efter sig en 

spillning som ungefär har en liknande och en ungefärlig återkommande form.  

På bilden nedan visas hur olika hästars spillning kan se ut. Detta visar på extremfall 

mellan väldigt små bitar spillning och väldigt stora bitar spillning.  

 

 

Figur 8 - Skillnader i spillnings storlek och form. 

 

 

Det är inte bara formen som är avgörande på hur spillningen beter sig när mockning 

sker, spillningens konsistens är också en faktor som spelar in. Ofta går form och 

konsistens lite hand i hand och även här kan ett sorts mönster över hur normala 

hästars spillning ser ut utläsas. 

I bilden nedan så illustreras det hur en hög med spillning som en häst har lämnat 

efter sig kan se ut. Detta kan antas vara en normal mängd, storlek och form på 

spillning. Spillningen på bilden nedan ligger väldigt samlat och inte så väl blandad 
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med halmen, detta är inte något att räkna med som normalt då hästar gärna gömmer 

undan och trampar i sin spillning.  

 

 

Figur 9 - Spillning i halm. 
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3.4 PC/ABS 
I grephuvudet och i grepens handtag så är materialet som används PC/ABS med en 

komposition på 70 % PC och 30 % ABS. Materialet är alltså en blandning, eller 

legering, mellan konstruktionsplasten PC och plasten ABS vilket resulterar i att 

blandningen får kombinerade egenskaper från de båda plasterna. 

ABS är en plast som ofta används vid tillverkning av vardagsprodukter som utsätts 

för normala påfrestningar. Det är en plast med goda hållfasthetsegenskaper där 

styvhet, styrka och seghet är kombinerat. ABS har också en relativt låg 

produktionskostnad vilket gör det till en fördelaktig plast att blanda med 

konstruktionsplaster. Ytterligare en fördel med ABS är att den väger lite vilket är en 

egenskap som kan vara väldigt viktigt i handhållna verktyg. Exempel på typiska 

produkter som är tillverkad av ABS är kåpor eller skal, på bilden nedan visas en skal 

till en telefon tillverkad i ABS. 

 

 

Figur 10 - Skal till telefon tillverkad i ABS. 

 

Polykarbonat, eller PC som den också kallas, är en plast som lämpar sig mycket väl 

till produkter som kräver en konstruktion som är tåligare och mer hållbar än normala 

vardagsprodukter. PC har en väldigt hög hållbarhet och klarar en användning under 

mycket stora belastningar både i höga och låga temperaturförhållanden. Exempel på 

en typisk produkt som är tillverkad av PC är en motorcykelhjälm, se bilden nedan. 
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Figur 11 - Motorcykelhjälm tillverkad i PC. 

 

En grep används dagligen och utsätts olika sorters belastningar hela tiden beroende 

på hur användaren hanterar grepen samt beroende på i vilken miljö som grepen 

används. Grepen används också året om vilket medför att den uppskattningsvis ska 

hålla för att använda i temperaturer från – 30 grader Celsius upp till minst + 40 

grader Celsius.  

Att använda PC/ABS som material i grephuvudet ger att dessa egenskaper uppfylls. 

Då fås en hållbar, flexibel och stabil grep med låg vikt och till ett bra pris. [1] 
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4. Konceptframtagning 
När förstudien var färdig och tillräckligt med erfarenhet av vilka egenskaper som är 

viktiga för att mockningen ska kunna genomföras utformades ett antal koncept. 

Målet var att försöka erhålla en prototyp med egenskaper som tillför grepen den 

funktion som önskades erhållas. Under hela konceptgenereringsprocessen har 

kontinuerligt tester på hur bra koncepten uppfyller funktionen gjorts. Detta för att 

snabbt kunna göra förändringar och korrigeringar så att egenskaperna stämmer 

överens mot kraven som ställs för att funktionen ska uppfyllas.   

 

4.1 Tester av koncept 
Till en början gjordes alla tester i en miljö som inte riktigt stämmer överens med hur 

det ser ut i ett stall. Testerna gjordes genom att ett lager med halm lades på ett 

trägolv där sedan konstgjord spillning placerades ut och sedan utfördes 

mockningsarbete. Det var flera faktorer i dessa försök som var bristfälliga vilket 

medförde att resultaten av testerna inte kunde användas och utvärderas på ett 

verklighetstroget sätt. Att placera ut halm på ett trägolv och sedan försöka mocka i 

det var den första faktorn som gjorde att testerna inte blev realistiska. Halmen gled 

bara runt på golvet när försök gjordes i det och den mängd halm som kan lyftas upp i 

ett stall var inte möjlig att lyfta upp här. Detta kan även ha att göra med att 

spillningen var konstgjord, storleken och formen på den konstgjorda spillningen var 

realistisk men dess konsistens var hård och väldigt långt från hur verklig spillning är. 

Det fastslogs ganska tidigt in i projektet att testerna måste utföras på ett mer 

realistisk sätt för att erhålla tillförlitliga resultat av testerna. 

Det ordnades så att testerna under det fortsatta arbetet alltid utfördes i ett stall där 

boxarna hade ett golv av betong med rätt underlag, halm. Ytterligare en viktig del i 

förbättringen av testmiljön var att riktig spillning användes istället för den 

konstgjorda spillningen.  

När konceptgenereringen var i ett tidigt stadie lades mest fokus på att se om 

koncepten klarade av halmgrepens huvudfunktion, om en separation mellan halmen 

och spillningen var möjlig samt hur väl denna separation gick att utföra med 

respektive koncept.  

Efter att grundkoncepten tagits fram gjordes ännu noggrannare och mer strukturerade 

tester för att få fram optimal utformning av grephuvudets konstruktion. Testerna gick 

som tidigare ut på att varje koncept användes för mockning i en verklig miljö men 

fokus var inte lika tydligt inriktat på problemet med separeringen. Eftersom att 

företaget vill komma fram till ett resultat som innebär en ny grep som har sin grund i 

deras befintliga grep, att den ska vara väldigt funktionell och samtidigt underlätta 

arbetet så mycket som möjligt för personen som använder grepen, behövdes fler 

egenskaper undersökas. 
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Här nedan beskrivs de testmoment som utfördes lite mer noggrant och förtydligat. 

Separering mellan spillning och halm 

Att separeringen mellan dessa två komponenter fungerar är de viktigaste egenskapen 

för grepen, det ansågs vara viktigt att även denna typ av test alltid görs trots att 

testernas fokus blir lite bredare. Spillning lyftes upp i grepen och den halm som 

följde med försöktes få att ramla tillbaka till marken genom att skaka grepen. Hur väl 

spillningen låg kvar på grepen och hur väl halmen ramlade ner tillbaka på golvet 

kontrollerades.  

Stannar spillningen kvar 

Företagets befintliga grep har fått mycket god kritik för den stora korgen som är en 

del av grephuvudet. Denna gör det möjligt att mocka stora mängder spillning utan att 

den ramlar ner tillbaka på marken då grepen lyfts och skakas. Korgen har inte 

förändrats under detta projekt men det ansågs ändå vara viktigt att den funktionen 

också kontrollerades på de koncept som utvecklades. Testet gick till på så sätt att det 

gjordes en kontroll innan och efter testets start hur mycket spillning som fanns i 

blandningen som skulle separeras. Sedan jämfördes dessa två och ett resultat erhölls. 

Fastnar det halm 

Att halm inte ska fastna under tiden mockningsarbetet utförs var ett problem som var 

viktigt för företaget att få en lösning på. Detta problem är något som väldigt många 

personer som utför mycket mockning klagar på. Att behöva avbryta arbetet och 

plocka bort halm som fastnar uppskattas inte. Tester gjordes i samband med när 

testerna för separationen gjordes men även enskilda tester då grepen enbart brukades 

till att arbeta runt i halm. Grepen stacks alltså ner i halm utan att spillning fanns där 

för att lättare kunna kontrollera hur pass väl koncepten klarade av detta problem. 

Kontroll 

Försök gjordes även då det granskades vilken känsla av kontroll i mockningsarbetet 

som användare tyckte att koncepten hade. Var det möjligt att lätt manövrera grepen 

så att den mängd spillning som önskades följde med när grepen lyftes upp eller var 

den spillning som skulle mockas svår att komma åt. Den här typen av test är viktig 

för att konsumenten ska känna att det är en bra produkt som används och att arbetet 

kan utföras på ett kontrollerat sätt. Att grepen inger en känsla av kontroll och god 

funktion är något som antas vara en väldigt viktig faktor i hur väl produkten kommer 

att vara framgångsrik eller inte. 
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Genomstickning 

Tester gjordes även i hur väl koncepten fungerade att arbeta med i halmen. Att det 

inte uppstår något större motstånd när grepen sticks ner i halmen är en egenskap som 

senare under projektet visade sig bli problematiskt och många tester utfördes för att 

undvika problemen. Det önskas att grepen ska kunna glida genom halmen på ett sätt 

utan hinder och på så sätt göra att mockningen blir mindre påfrestande för 

användaren. Detta testmoment går lite hand i hand med vilken känsla av kontroll som 

koncepten ger, en grep som är svår att hantera i halm och som hela tiden ger 

mothugg när den sticks ner i halmen kommer inte att bli framgångsrik. 
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4.2 Konceptgenerering 
Till en början var idéerna till konceptgenereringen mestadels baserade på vad som 

antogs vara rätt egenskaper hos en grep som ska fungera för mockning i halm. 

Mockning gjordes med den befintliga grepen för att försöka hitta saker att förändra 

och förbättra för att göra grepen användbar i halm. Modifiering av den befintliga 

grepen gjordes för att snabbt kunna testa de nya idéerna i verkligheten, dock i 

förenklad form. Krympslang, eltejp och värmepistol var de huvudsakliga verktygen 

som användas för att göra dessa modifieringar för att få en så verklighetstrogen 

prototyp som möjligt av de koncept som skulle testas.  

De första koncepten som togs fram hade sin grund i den erfarenhet som hade samlats 

under förstudieperioden men de togs även fram i samråd med handledaren och de 

idéer som fanns på SverigeGrepen AB redan innan det här examensarbetet gjordes. 

Eftersom personerna på företaget har väldigt stor erfarenhet av mockningsarbetet i 

stort blev det naturligt att de första koncepten som testades i praktiken var 

inspirerade av den informationen och de förslag som blivit presenterade innan 

arbetets start. Här nedan illustreras en bild på hur de första idéerna till hur en 

halmgrep skulle konstrueras. 

 

 

 

Figur 12 – Företagets tidiga idéer. 

 

I verkstaden gjordes modifieringar för att försöka efterlika denna bild och försöka 

kombinera den med den kunskap inom mockningsarbete som hittills hade samlats. 

Med hjälp av krympslang och en värmepistol togs ett koncept enligt bilden nedan 

fram. 
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Figur 13 – Koncept 1.0. 

 

Tester, som är förklarade i kapitel 3.1, utfördes för att utvärdera hur väl det här 

grephuvudets tänder fungerade att mocka i halm med. Den här utformningen visade 

sig inte vara fördelaktig vid mockningsarbete i halm. Halmen ramlade rakt igenom 

vilket kan anses som positivt, men det gjorde även spillningen. När testerna hade 

utvärderats fastslogs det att avståndet mellan de ihopsatta tänderna var för stort vilket 

resulterade i att både spillning och halm ramlade rakt igenom grepen och inget arbete 

alls kunde utföras.  

Resultatet av det första försöket att få till en halmgrep togs i beaktning och fortsatt 

generering av koncept gjordes. Med företagets befintliga idéer kombinerat med den 

nya erfarenhet som inskaffats utformades ytterligare ett koncept vilket visas i bilden 

nedan. 
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Figur 14 – Koncept 2.0. 

  

Det här försöket till att få fram en grep misslyckas också. Den grova formen på 

grephuvudets tänder var tänkte att bilda en större yta tillsammans vilket skulle 

medföra att spillningen skulle ligga kvar ovanpå tänderna men att det ändå skulle 

vara tillräckligt brett ändå för att halmen skulle ramla ner tillbaka till marken. 

Utvärderingen av de tester som genomfördes pekade tydligt på att avståndet mellan 

de grova tänderna fortfarande var för stort.  

Försök till att flytta ihop tändernas rot gjordes för att minska detta avstånd. Det 

gjordes genom att klippa av alla tänder och sedan försöka smälta fast de tejpade 

tandmodulerna på ett avstånd som antogs vara mer optimalt. Arbetet för att få det bra 

och något så nära likt ett formsprutat grephuvud visade sig vara omöjligt inom de 

tidsramar som fanns i projektet. Den idén avskaffades och en ny 

konceptgenereringsprocess startade.  

För att kunna få ett mindre avstånd mellan tänderna så att spillningen skulle ligga 

kvar men ändå tillräckligt stort avstånd så att halmen inte skulle ligga kvar eller 

fastna mellan tänderna började ett koncept enligt bilden nedan att utvecklas. Här är 

toppen på tänderna tejpade ihop med varandra två och två. I praktiken är tändernas 

plast tänkt att vara sammanfogad. 
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Figur 15 – Koncept 3.0. 

 

Figur 16 – Koncept 3.0 sett framifrån. 

Avståndet mellan tänderna när de är utformade på det här sättet visade sig efter tester 

vara tillräckligt litet för att spillningen inte ramlar rakt igenom och tillräckligt stort 

för att halm kan ramla ner tillbaka på marken. Något som inte fungerade bra var att 

stora mängder halm fastnade i det mellanrum som bildas mellan varje par av tänder. 

En förtydning av vart halmen fastnade illustreras i figur 17. 
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Figur 17 - Beskrivning av vart halm fastnar. 

 

Efter utvärdering av koncept 3.0 fastslogs att det är mellanrummens konform som 

gör att mycket halm kan tas in mellan tänderna längst ut men sedan när 

mellanrummet blir smalare vilket resulterar i att det blir som en kil med halm som 

fastnar. 

Fortsatt utveckling av koncept 3.0 resulterade i ett nytt koncept där huvudfunktionen 

uppfylls väl. Problemet med att halm fastnade reducerades avsevärt. De 

grundegenskaper som koncept 3.0 hade har även detta nya koncept vilket medför att 

huvudfunktionen fortfarande fungerar på ett bra sätt. Koncept 4.0 illustreras i figur 

18. 
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Figur 18 – Koncept 4.0. 

 

Huvudfunktionen som innebär att separera halm från spillning fungerar inte riktigt 

lika bra som föregående koncept men problemet med att halm fastnar mellan 

tänderna har eliminerats helt. Ingen halm fastnar samt att tejpbitarna, eller stoppen, 

mellan tänderna gör så att delar av halmen pressas bort vid själva upptagningen av 

blandningen mellan spillning och halm. Det resulterar i att mindre halm tas upp i 

grepen vilket medför att separationen kan göras snabbare på grund av att andelen 

halm i blandningen minskar.  

Konceptgenereringsprocessen gick vidare med att försöka kombinera koncept 3.0 

och koncept 4.0 ytterligare för att få fram ett resultat där de största fördelarna som 

hittills åstadkommits finns i ett och samma koncept. Den stora förändringen är att 

stoppen är placerade längre ner från toppen av tänderna. Koncept 5.0 illustreras i 

figur 19 och figur 20. 
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Figur 19 – Koncept 5.0. 

 

 

Figur 20 – Koncept 5.0. 
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Tester och utvärdering av resultatet visade på att koncept 5.0 var väldigt 

framgångsrikt. Att separera halmen från spillningen även fast komponenterna är 

ordentligt blandade i varandra går att göra på ett sätt som hittills inte varit möjligt. 

Konstruktionen känns även väldigt stabil vilket gör att mockningen kan göras med 

god kontroll. Koncept 5.0 kom att användas som en grund i det fortsatta arbetet 

eftersom att det största och viktigaste problemet, själva separeringen mellan halm 

och spillning, gick att utföra på ett så pass bra sätt.  

 

4.3 Utveckling av koncept 5.0 
För att det slutgiltiga resultatet skulle bli så bra och omfattande som möjligt 

utvecklades det valda koncept 5.0 vidare. I det fortsatta arbetet gjordes mer 

strukturerade tester för att kunna få fram lösningar på alla de problem som finns i 

processen då mockningsarbete utförs i halm.  

Under testperioden visade det sig att grephuvudets kanter hade en stor inverkan på 

hur grepen kunde hanteras när mockning utförs i halm. I figur 21, 22 och 23 visas 

förtydligande bilder av kanterna. 

 

 

Figur 21 - Förtydligande av kanterna. 
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Figur 22 - Förtydligande av kanterna. 

 

Figur 23 - Förtydligande av kanterna. 
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Dessa kanter gör att hanteringen av blandningen av spillning och halm kan göras 

avsevärt mycket mer kontrollerat när själva separationen i mockningsarbetet sker. 

Utan kanterna skulle det som lyfts upp med grepen ha en större möjlighet att åka av 

grepen eller flytta sig på ett sätt som inte är önskat. I figur 24 illustreras ett försök på 

hur koncept 5.0 skulle fungera utan kanter. 

 

 

Figur 24 - Test utan kanter. 

 

Att den funktionen som kanterna uppfyller finns kvar på något sätt i de koncept som 

tas fram anses vara av stor vikt. När koncept 5.0 utvecklades för att resultera i ett 

slutgiltigt koncept var kanterna en faktor som krävde en hel del arbete. 

Efter att kanternas funktion i produkten hade testats och utvärderas konstaterades det 

att de kanternas stödribbor försvårar mockningen. Stödribborna kan ses i figur 23. 

Det var dessa stödribbor som var den största orsaken till att koncept 5.0 kändes 

klumpig och jobbig att använda. Det blev för mycket motstånd och mothugg när den 

sticks in i halmen. För att kunna bevisa att det verkligen var stödribborna som var 

problemet gjordes tester utan dessa ribbor och testerna visade att hypotesen var 

korrekt. Utan ribborna uppnåddes en bättre kontroll på grepen och den gled med 

avsevärt mindre motstånd genom halmen. 
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Stödribbornas funktion i konstruktionen är att ge en högre hållbarhet till de yttersta 

tänderna, eller kanterna, på grephuvudet. Ett problem som företaget har upplevt med 

de tidiga versionerna av SverigeGrepen var att de yttersta tänderna tenderade att gå 

av efter en tids användning. För att lösa detta problem utrustades de senare 

versionernas yttersta tänder med stödribbor.  

Eftersom att koncept 5.0 har en annorlunda konstruktion och annorlunda krav på 

egenskaper än vad den befintliga grepen har måste problemet med kanterna lösas. 

Funktionen som kanten på grepen fyller är viktig vid mockning i alla sorters underlag 

men utformningen på kanten måste ske på olika sätt beroende på vilket underlag som 

det ska arbetas i. 

Som lösning på det här problemet har utvecklingen av koncept 5.0 genererat i en 

förbättrad version, koncept 5.1 som illustreras i figur 25. 

 

 

Figur 25 – Koncept 5.1. 

Den yttersta tanden som tidigare har bildat den upphöjda kanten sammanfogas alltså 

med den näst yttersta tanden och stödribborna har tagits bort. Denna lösning ska göra 

så att funktionen med kanten behålls samtidigt som den medför att den yttersta 

tandens hållbarhet antas öka. Den högre hållbarheten antas bero på att krafterna som 

tanden utsätts för blir fördelad på ett en större yta. 
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Ribborna som sitter mellan varje sammanfogat par av tänder är som tidigare nämnt 

till för att motverka att halm fastnar mellan tänderna men fungerar som ett stopp för 

halmen vid nedstickning av grepen i halmen. I koncepten som hittills visats på 

bilderna illustreras dessa ribbor av tejp. Dessa ribbor är i praktiken tänkta att vara i 

samma PC/ABS som resten av grephuvudet och i figur 26 nedan illusteras hur detta 

är tänkt att se ut. Ribborna hjälper också till att göra konstruktionen mer stabil och 

hållbar.  

 

Figur 26 - Ribbor. 

 

Ribborna är försedda med en radie för att minska risken för att de ska gå av vid hög 

belastning. 

 

Figur 27 - Ribba. 
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Avståndet som ribborna har placerats på är 51,5 millimeter räknat från centrum på 

ribborna och in till roten på tänderna. Tester visar också på att även fast ribborna 

sitter långt in mot roten av tänderna fastnar inte halmen mellan tänderna.  

 

Figur 28 - Ribbornas avstånd ifrån ramen. 

Sammanfogningen av tändernas toppar är på de koncepten som tidigare visats 

tejpade för att åtstadkomma den form som är önskad. Att smälta ihop topparna 

ansågs vara för tidskrävande och komplicerat. Det är tänkt att plasten på tändernas 

toppar ska vara sammanfogad redan i formsprutningen för att grepen ska få de 

önskade egenskaperna som är efterfrågade. Detta illustreras i bilden nedan. 

 

Figur 29 - Tändernas sammanfogning. 

  

Anledningen till att tänderna ska vara sammanfogade på det här sättet är att 

hanteringen av det som ska mockas ska kunna vara så kontrollerad som möjligt. Att 

tänderna sitter ihop som de gör medför att grepen lätt glider genom halmen samtidigt 

som att avståndet mellan varje tand blir optimalt för att en separation mellan 

spillning och halm ska kunna ske. 
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4.4 Test utfört av erfaren stallpersonal 
Koncept 5.1  lämnades till en person som har stor erfarenhet av att utföra 

mockningsarbete i halm. Personen har ett eget stall med flera boxar, där underlaget 

endast är halm, vilka personen mockar varje dag. Under cirka två veckors tid 

använde personen grepen som är anpassad för att mocka i halm med.  

Tidigare har personen använt den befintliga SverigeGrepen.  

Resultat av testet följer nedan. 

 

Separation av spillning och halm. 

Det här momentet fungerade väldigt bra och grepens egenskaper stämmer överens 

med vad som krävs för att en separation ska vara möjlig. I jämförelse med den grep 

som använts tidigare är personen nöjd. 

Fastnar inte. 

Med konceptets utformning fastnar inte halmen i grepen vilket den lätt gör i den grep 

som tidigare använts. 

Instickning i halm. 

Konceptets utformning medför att grepen kan stickas in i halmen utan att ett större 

motstånd uppstår vilket underlättar arbetet. 

Kanterna. 

Grepen upplevdes lite instabil i kanterna och arbete i hörn och nära väggen kunde 

inte göras med den kontroll som önskas.  

Användbar till annat än mockning. 

Konceptet lämpar sig också till att bära och frakta hö med. [2] 
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5. Konceptförslag 
De fyra konceptförslag som har tagits fram och som nedan kommer att presenteras är 

alla konstruerade koncept 5.1 som grund. Bilderna illusterar endast koncept på hur 

grephuvudets tänder ska vara utformade. Det är endast utformningen på dessa tänder 

som kommer att förändras av hur den befintliga SverigeGrepen ser ut, vilket är 

anledningen till att dessa bilder är tillräckligt underlag. Kompletta bilder på hur hela 

grephuvudet ska konstrueras har inte gjorts på grund av yttre omständigheter. 

Förtydligande 

Det är inte meningen att de uppstickande inringade delarna av tänderna i koncept 

5.1.1 – 5.1.4 ska vara med i konstruktionen. Förtydligande sker i figur 30 och figur 

31. 

 

Figur 30 – Förtydligande av uppstickande delar som inte ska vara med i 

konstruktionen. 

 

 

Figur 31 – Ytterligare förtydligande av de uppstickande delarna av tänderna som 

inte ska vara en del av konstruktionen. 
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Koncept 5.1.1 

Koncept 5.1 är den version som tagits fram praktiskt och som tillverkats genom att 

en befintlig SverigeGrep har modifierats. Koncept 5.1.1 är konstruerat efter hur 

koncept 5.1 ser ut men har en utformning som stämmer mer överens med hur en 

formsprutad version kommer att vara. Tänderna som bildar kanten i den befintliga 

SverigeGrepen är sammanfogad med de näst yttersta tänderna i tandraden. Ribborna 

som ska bilda det så kallade stoppet sitter 51,5 mm från centrum på bakkanten av 

konstruktionen. Toppen på tänderna är sammanfogade. Bilder på hur koncept 5.1.1 

ser ut illustreras i figur 32 och figur 33. 

 

Figur 32 - Koncept 5.1.1. 

 

Figur 33 - Koncept 5.1.1 sett från sidan. 
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Koncept 5.1.2 

Koncept 5.1.2 skiljer sig från koncept 5.1.1 i hur kantens konstruktion är uppbyggd 

samt att ett extra par av tänder är också tillagda i konstruktionen. De näst yttersta 

tänderna är samtidigt är flyttade närmare kanttänderna för att göra plats till det extra 

tandparet. Istället för att de näst yttersta tänderna är uppvinklade mot de tänderna 

som normalt ska bilda kanten, är kanttänderna förlängda och vinklande ner till 

samma nivå som resten av tänderna. Toppen på kanttänderna är sammanfogade med 

de näst yttersta tändernas kropp. Ribborna som ska bilda det så kallade stoppet sitter 

51,5 mm från centrum på bakkanten av konstruktionen. Toppen på tänderna är 

sammanfogade. 

 

Figur 34 - Koncept 5.1.2. 

 

Figur 35 - Koncept 5.1.2 sett från sidan. 
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Koncept 5.1.3 

Koncept 5.1.3 har också ett extra par av tänder och de tänder som sitter näst längst ut 

är flyttade närmare kanttänderna. Avståndet mellan varje par av tänder är detsamma 

som i de tidigare koncepten. Kanttänderna är formade med fokus på att funktionen 

med kanter ska fungera i så stor utsträckning som möjligt. Ribborna som ska bilda 

det så kallade stoppet sitter 51,5 mm från centrum på bakkanten av konstruktionen. 

Toppen på tänderna är sammanfogade. 

 

 

Figur 36 - Koncept 5.1.3. 

 

 

Figur 37 - Koncept 5.1.3 sett från sidan. 
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Koncept 5.1.4 

Det som skiljer koncept 5.1.4 från koncept 5.1.3 är att kanttänderna har en motsatt 

form för att grepen ska glida genom halmen på ett sätt som ska generera mindre 

motstånd. Ribborna som ska bilda det så kallade stoppet sitter 51,5 mm från centrum 

på bakkanten av konstruktionen. Toppen på tänderna är sammanfogade.  

 

 

Figur 38 - Koncept 5.1.4. 

 

 

 

Figur 39 - Koncept 5.1.4 sett från sidan. 
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6. Analys av koncept 
 

Koncept 5.1.1 

 

Det koncept som har tagits fram och testats i verklig miljö. Tänderna ser ut att sitta 

glesare här på bilderna som är tagna från CAD.  Detta är på grund av att den verkliga 

plasten ger med sig lite när den tejpas och blir modifierad. Tänderna är väldigt 

flexibla i verkligheten men i CAD blir de illustrerade som helt stela. Att grepen är 

testad och bevisad att vara ett bra verktyg att använda vid mockningsarbete i halm är 

något som är en stor fördel.  Hur kanterna beter sig i en formsprutad version är inte 

helt säkert fastställt men det antas att det kommer vara möjligt att erhålla liknande 

egenskaper som den verkliga modifierade prototypen som tagits fram. Att tändernas 

plast är sammanfogad i varandra istället för att vara sammansatt med hjälp kommer 

ytterligare minska motståndet då grepen glider genom halmen. Ribbornas position 

och placering är enligt testerna som har utförts med den modifierade prototypen på 

ett optimalt avstånd. Hur väl dessa egenskaper kommer att stämma överens med 

egenskaperna som kommer att erhållas när ribborna är formsprutade i plast är lite 

osäkert. I den utsträckning som det har varit möjligt att testa detta är avståndet 51,5 

mm från roten på tänderna en placering som ger så lite mothugg från halmen men 

med samma goda möjligheter att utföra mockningsarbetet.  

 

Fördelar:  

 Konstruktionen är testad i verklig miljö, dock i något förenklad utformning. 

 Det är säkert att huvudfunktionen uppfylls.  

 Litet motstånd när grepen sticks ner i halmen. 

Nackdelar: 

 Konstruktionen är inte optimal för användning i hörn och nära väggar. 

 Avståndet mellan kanttänderna och nästkommande par av tänder kan vara för 

stort om konstruktionen inte formsprutas efter det verkliga konceptet. 
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Koncept 5.1.2  

 

En nyhet med det här konceptet är att ytterligare ett par av sammansatta tänder har 

lagts till i konstruktionen. Anledningen till att detta har gjorts är för att lösa 

problemet med att kanterna inte upplevdes tillräckligt stabila och för att arbete i hörn 

och längs väggar inte kunde göras som önskat. För att få plats med det extra paret 

tänder har de tänder som sitter näst längst ut, och som också är sammanfogaden med 

kanttänderna, flyttats närmare kanten. Kanttänderna är förlängda för att 

sammanfogningen ska komma i samma nivå som övriga tänders sammanfogningar. 

Det som kan var en risk med detta koncept är att de förlängda kanttänderna kan bli 

vingliga och instabila.  

Fördelar:  

 Konceptet antas ge en känsla av en mer robust och hållbar konstruktion.  

 Det extra paret av tänder antas ge en ökad kontroll vid separeringen. 

 Tänderna hamnar i samma nivå. 

Nackdelar: 

 Antalet sammanfogade tänder är inte testat i praktiken. 

 De långa kanttänderna kan vara en nackdel.  

 

Koncept 5.1.3 

Det tredje konceptet har en identisk utformning på huvuddelen av de sammansatta 

tänderna som koncept nummer två men en annorlunda lösning på hur kanterna ska se 

ut. Koncept 5.1.3 har alltså ett extra par med sammanfogade tänder och de näst 

yttersta tänderna är flyttade längre ut mot kanten. Kanterna är vinklade neråt för att 

sedan sammanfogas med de näst yttersta tänderna. Denna vinkel ska göra att kanten 

blir högre och på så sätt kommer kantens funktion att öka. Halmen och spillningen 

kommer att kunna kontrolleras bättre då dessa kanter är lite högre. En risk med detta 

är att kanten kanske blir för hög vilket kan resultera i att nerstickingen kommer att 

generera i en del motstånd och att arbetet på så sätt försvåras.  

Fördelar:  

 En högre kant erhålls vilket kan öka kontrollen över mockningen. 

Nackdelar: 

 Konstruktionen med ett extra par sammanfogade tänder har inte testats i 

verkligheten. 

 Den något högre kanten kan medföra att nedstickning i halmen kan försvåras. 
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Koncept 5.1.4 

I det fjärde och sista konceptet är kanterna konstruerade i motsats till koncept 5.1.3. 

Istället för att kanten är vinklad neråt mot tanden som kanten sammanfogas med är 

den vinklad åt motsatt håll jämfört med koncept 5.1.3. Detta för att erhålla en relativt 

stor yta kant som kan komma att vara viktigt för att kunna kontrollera mockningen, 

men samtidigt ha en form som göra att nedstickningen i halmen kan göras utan 

motstånd och mothugg. Konceptets resterande tänder har samma utformning som 

koncept 5.1.2 och koncept 5.1.3. Ett extra par sammanfogade tänder och de näst 

yttersta tänderna är flyttade längre ut mot kanten. 

Fördelar:  

 En lite lägre kant erhålls vilket kan minska motståndet vid nedstickning. 

Nackdelar: 

 Konstruktionen med ett extra par sammanfogade tänder har inte testats i 

verkligheten. 

 Den något lägre kanten kan medföra att kontrollen av spillning och halm 

försämras. 
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7. Slutsatser 
Målet med det här examensarbetet var att utveckla ett antal konceptförslag på hur en 

halmgrep ska konstrueras. Examensarbetet har resulterat i att fyra olika 

konceptförslag har tagits fram och presenterats.  

Det huvudsakliga problemet var att utveckla en grep som skulle förenkla arbetet som 

krävs för att mocka i halm. De koncept som är föreslagna uppfyller de grundkrav 

som var uppsatta på vad en fungerande grep ansågs vara. Grundkonstruktionen i alla 

koncepten kommer ifrån koncept 5.1, detta är även det koncept som är testat i 

verkligheten.  

Tester har påvisat att koncept 5.1 uppfyller följande krav: 

- En separation mellan halm och spillning är möjlig. 

- Spillningen stannar kvar på grepen. 

- Halm fastnar inte i grepen under mockningsarbetet. 

- Grepen kan stickas genom halmen utan stort motstånd. 
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8. Diskussion 
Utifrån de erfarenheter och kunskaper jag har erhållit under arbetets gång skulle jag 

rekommendera att välja koncept 5.1.4. Jag tror att det extra paret av sammanfogade 

tänder är viktigt för att kunna använda grepen i alla miljöer och situationer. Att det 

skulle bli för trångt med fler tänder tror jag inte är något problem då en formsprutad 

version kommer att få en form som mer är lik den form som tagits fram med hjälp av 

CAD. Den prototyp som har utvecklats är som tidigare sagt lite ihopdragen och 

väldigt formad på grund av hur tejpen sitter. Att kanten är lite lägre tror jag bara är 

till fördel för produkten då själva känslan vid nedstickningen är viktig för att grepen 

inte ska kännas klumpig och jobbig att arbeta med. Kantens funktion finns ändå och 

jag tror att den kommer att räcka för att en god kontroll av spillning och halm kan 

ske.  

Alla koncept kommer att uppfylla huvudfunktionen och jag tycker det är viktigt att 

beställa riktigt formsprutade prototyper av några koncept för att göra sig helt 

övertygad om vilka detaljer som är viktiga. 

 

Det jag har lagt stor tyngd på under arbetet är följande. 

 Tester måste ske ofta och genomgående för att kunna förstå vilka egenskaper 

som krävs för att en funktion ska uppfyllas. 

 

 Att hela tiden testa de idéer som uppkommer under arbetets gång. 

 

 Prata med folk som har erfarenhet i ämnet för att utbyta idéer och tankar. 

 

 Försök att generera idéer som inte är självklara vid en första anblick av 

problemet. 

 

 Kombinera de bästa egenskaper som utvecklas med varandra och gör hela 

tiden avvägningar om vad som är viktigt för funktionen. 
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9. Fortsatt utveckling 
Det fortsatta arbetet bör gå vidare med att ta fram en formsprutad prototyp på något 

av de framtagna koncepten för att kunna testa dessa i en verklig miljö. Endast då 

kommer det vara möjligt att få svar på om den halmgrep som detta examensarbete 

handlar om kommer att vara en produkt värd att satsa på eller inte. Hela arbetet har 

gått ut på att testa sig fram för att förstå vad som är viktigt för att uppnå de krav som 

ställs på funktionalitet.  

När en formsprutad prototyp av det valda konceptet är framtaget bör stor vikt läggas 

vid att testa hur bra hållfastheten verkligen är i konstruktionen. Denna typ av tester 

har inte kunnat göras ordentligt i detta projekt då koncepten har tillverkas med 

väldigt enkla medel, som tejp och krympslang. 
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