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Abstract 

This bachelor’s degree thesis was conducted in mechanical engineering at 

Halmstad University during spring semester 2010 in close collaboration with the 

company Gremo AB, located in Ätran, Sweden. Gremo AB produces, developes 

and sales forest machines in both Sweden and on the international market. 

Gremo AB belongs to one of the market leaders in forest industry, especially with 

their forwarder. In order to become a market leader even with their harvester, the 

company decided to change the harvester to have a swivel and a leveling driver 

cabin.  

The aim with this bachelor’s degree thesis was to develop a design concept for the 

harvester driver cabin, which Gremo AB can apply on the new harvester. 

However, this bachelor’s degree thesis was limited to the outside design of the 

driver cabin. Further, the aim was to develop a smaller model in order to get a 

better feeling about the new driver cabin’s appearance. 

By dint of different analysis we developed an edgy driver cabin with shared side 

posts and a lot of storage space on the outside. Additionally, there are options for 

more and adjustable lights, which was one of Gremos preferences. Also the inside 

storage space has become larger with better comfort for the driver. In case of 

underline our result we developed a smaller prototype.  

The result of this thesis has been passed on to Gremo AB for further development. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes under vårterminen 2010 på maskiningenjörs-

programmet på Högskolan i Halmstad i samarbete med företaget Gremo AB, 

beläget i Ätran. Gremo AB tillverkar, utvecklar och säljer skogsmaskiner för såväl 

den svenska som den internationella marknaden.  

Gremo AB tillhör de marknadsledande företagen inom skogsindustrin, speciellt 

när det gäller skotaren. För att även få samma resultat med skördaren har företaget 

bestämt sig för att ändra skördaren så att förarhytten skall vara svängbar och 

nivellerande.  

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett designkoncept för skördarens 

förarhytt, som Gremo AB sedan kan tillämpa på den nya maskinen. Dock 

begränsades arbetet till enbart utvändig design av hytten. Ytterligare var målet att 

ta fram en mindre modell för att få en känsla om hur den nya förarhytten kan se 

ut. 

Med hjälp av olika analyser tog vi fram en kantig förarhytt som har delade 

sidostolpar och mycket förvaringsutrymme på utsidan. Dessutom finns det option 

till flera och justerbara lampor som var ett önskemål av Gremo AB. Även det 

invändiga utrymmet har blivit större med bättre komfort för föraren. För att 

understryka vårt resultat tog vi även fram en mindre prototyp. 

Konceptet har lämnats över till Gremo AB för ytterligare utvecklingsarbete. 
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1 Introduktion 

Examensarbete är ett obligatoriskt moment inom maskinteknik på 

maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad och bedrevs under 20 

veckor på vårterminen 2010 och motsvarar 15 högskolepoäng. Arbetet utfördes 

tillsammans med företaget Gremo AB i Ätran. 

1.1 Bakgrund 

1.1.2 Gremo AB 

Gremo AB grundades tidigt på 1960-talet av en dansk entreprenör i Fredrikshamn, 

Danmark. Ursprungligen tillverkades dumperskärror och huggarvagnar till 

traktorer. År 1968 köptes företaget av den svenska skogsmaskintillverkningen 

TimmerVille, lokaliserad i Huskvarna. TimmerVille var baserad på ett 

traktorchassie från Ford och var en midjestyrd rulldriven skotare.   

20 år senare såldes Gremo AB till en svensk familj som startade tillverkningen i 

Ätran, där fabriken fortfarande är lokaliserad. Snabbt utvecklades nya skotare och 

även skördare börjades tillverka. Gremo AB blev så småningom en av 

marknadsledaren inom skogsmaskinindustrin med sitt unika 8-hjulskoncept som 

medförde mycket god bärighet kombinerat med utmärkt stabilitet.  

Gremo AB är en innovativ föregångare som visas i att man på tidigt 1990-tal var 

först att standardmontera katalysatorer som avsevärt förbättrade förarens 

arbetssituation i framför allt gallringsbestånd. Andra exempel är att Gremo AB 

var först med miljöoljor och Powershift-växellådor
1
 som standard. 

År 2002 köptes Gremo AB av företaget Weland som medförde nya förbättringar, 

såsom nya maskiner. Vidare har konstruktionsavdelningen fått stora resurser för 

att följa med den kommande utvecklingen, vilket syns väl i dagens maskiner 

(Gremo AB, Historia) 

  

                                                 
1
 Automatväxellåda för större arbetsmaskiner som kan växlas under stora belastningar 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xell%C3%A5da) 
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1.1.3 Skotare och skördare 

Skördare är en skogsmaskin som används för att fälla, kvista och kapa träd till 

stockar. Den används tillsammans med skotare. Skotaren används för transport, så 

kallad skotning, av rundvirke från avverkningsplatsen i väglös terräng till en 

bestämd plats som är åtkomlig för timmerlastbil. 

Gremo AB har idag två skotare, 1050F och 1350VT, samt en skördare, 1050H i 

sitt produktsortiment. Dessutom utvecklades en förarlös skördare vid namn 

Besten, som skall underlätta skogsarbetet (Gremo AB, Produkter). 

1.2 Problemformulering 

Gremo AB tillhör de marknadsledande företagen inom skogsindustrin, speciellt 

när det gäller skotaren. För att även få samma resultat med skördaren har företaget 

bestämt sig för att ändra skördaren på så sätt, att förarhytten skall vara svängbar 

och nivellerande, det vill säga att förarhytten anpassar sig efter skogens mark och 

jämnar ut höjdskillnader (Martin Bredenfeldt, Gremo AB). Eftersom det krävs en 

helt ny maskin, måste även förarhytten göras om, då den skall följa efter kranens 

rörelser. Dagens skördare har svängbara förarstolar istället, där föraren får vända 

sig om med stolen beroende på om han skall köra i skogen eller om han skall köra 

på vanliga vägar. 

Gremo AB påpekade att dagens förarhytt har dålig sikt uppåt och att lamporna ger 

döda vinklar, på grund av icke justerbara lampor, som gör att föraren inte kan se 

ordentligt i mörker.  

De ville inte ha samma design på den nya förarhytten som på skotaren och ville 

därför få fram en annan utformning. 

1.2.1 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett designkoncept för skördarens 

förarhytt, som Gremo AB sedan kan tillämpa på den nya maskinen. Resultatet av 

detta projekt skulle följa de krav som ställs i kravspecifikationen. Den nya 

förarhytten skulle vara mer användarvänlig för föraren, men samtidigt också 

utsticka genom en ny design. Målet var även att ta fram en mindre modell för 

bättre förståelse och att få en känsla om hur den nya förarhytten kan se ut.



 2 METOD  

3 
 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjordes för detta projekt var att det inte skulle tas hänsyn till 

förarhyttens inredning och dess invändiga design. Enbart utsidan av förarhytten 

var relevant, såsom fönsterrutorna för bättre synfält, lampornas placering för 

bättre sikt samt hyttstommens storlek. Ytterligare krävdes ingen komplett 

konstruktion med detaljerade ritningar, utan företaget önskade bara att få fram ett 

nytt designkoncept, som de sedan kan tillämpa på den nya skördaren. Någon 

kostnadskalkyl kommer inte fastställas heller och eftersom företaget kommer att 

använda samma material som på den nuvarande förarhytten, görs inga materialval.  

2 Metod 

2.1 Metoddiskussion 

Eftersom vi enbart skulle göra ett designkoncept utan några tekniska 

konstruktioner, använde vi oss av Stiftelsen Svensk Industridesignens (SVID) 

Designprocess. För att komplettera denna process, använde vi även några 

delmoment av Fredy Olssons (1995) Principkonstruktion och Primärkonstruktion 

samt Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger (2008) Product Design and 

Development.  

Att vi inte bara använde oss av Olssons metodik berodde på att denna är mest 

avsedd för tekniska konstruktioner samt kräver kompletta ritningar. Eftersom 

detta inte avser vårt projekt är det inte relevant för just vårt arbete, men eftersom 

den anses vara vetenskapligt, skulle vi försöka ta med enstaka moment. SVID:s 

designprocess följs av de flesta designorganisationer.  

Designprocessen används inom produktutveckling med inriktning på design och 

ingår som en del i företagets hela utvecklingsprocess. Den används för att få fram 

ett framgångsrikt och kreativt resultat med hjälp av designkompetens. Processen 

kan tillämpas på många olika områden och designprojekt som rör både processer, 

budskap, varor, tjänster och miljöer (SVID, Designprocessen).  

Ulrich och Eppinger (2008) menar att design inom produktutvecklingen spelar en 

ledande roll för att på bästa sätt  möta kundernas behov.  
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Olsson (1995) beskriver en principkonstruktion, som kommer närmast begreppet 

”designkoncept” som ett konstruktionsarbete där man utgår ifrån en 

behovslösning eller produkttyp för att få fram en principiell produktlösning eller 

lösningskoncept.  

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa tre metoder liknar varandra i det stora 

hela, men eftersom vi enbart skulle förändra designen på förarhytten använde vi 

oss främst av SVID:s Designprocess samt Ulrichs och Eppingers Product Design 

and Development. 

Genom att använda oss av tre metoder, som skulle komplettera varandra, skulle vi 

få fram det bästa möjliga konceptet. Dessutom fick vi på så sätt en kritisk 

överblick över de olika metoderna och kunde granska dessa och kontrollera i 

vilken utsträckning de stämmer överens eller när det finns avvikelser. Vidare 

skulle vi få vägledning av handledare på Högskolan i Halmstad och Gremo. 

Resultatet av arbetet kommer att presenteras i form av rapport, redovisning samt 

utställning på UTEXPO-mässan 2010.  

2.2 Terminologi 

Företagets fullständiga namn är Gremo AB. I fortsättningen kommer de enbart 

heta Gremo. Förarhytten på skördaren som skall designas om, kommer i 

fortsättningen enbart kallas för hytt.  

Som tidigare redan förklarat använde vi oss av SVID:s Designprocess med 

kompletterande moment från Fredy Olssons Princip- och Primärkonstruktion 

samt Ulrich och Eppingers Product Design and Development. Används ingen 

speciell källangivelse efter respektive avsnitt, hänvisas texten till Designprocessen 

i fortsättningen. Vid annan källa anges det specifikt för respektive avsnitt. 
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2.3 Metodologi 

 

 

Figur 2.1 Designprocess SVID (Referens: http://www.svid.se/For-foretag/Hur-man-gor/Sa-gar-

designprocessen-till/) 

 

Utgångspunkt 

Under den fasen börjar man definiera allt som är relevant för att kunna utföra 

arbetet, det vill säga de tekniska ekonomiska och personella resurser samt 

tidsaspekter.  

Först och främst analyseras vilken sorts projekt det handlar om; är det en ny 

produkt som skall tas fram eller är det en förändring av befintlig produkt. Sedan 

identifieras möjligheterna, det vill säga vilka dagens och framtida potentiella 

kunder är, planera projektet med mera (Ulrich och Eppinger, Product Design and 

Development).  

Även Olsson börjar med att göra en produktdefinition, det vill säga ta reda på 

vilka enheter som kan ingå i den blivande produkten, vilka som är produktens 

uppgifter (både huvud- och deluppgifter), vilket användningsområde produkten 

tänkas användas och vem som kommer att använda produkten. 
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Användarstudier 

För att kunna utföra projektet är det lämpligt att göra någon slags omvärldsanalys, 

som exempelvis en funktions- och behovsanalys. Detta kan ske genom samtal och 

tester med berörda användare. Även kontakter med berörda nätverk och media är 

lämpliga. Med hjälp av dessa analyser kan man sedan börja med det konstruktiva 

arbetet. 

Ulrich och Eppinger utför under denna fas en identifiering av kundbehov samt gör 

en produktspecifikation.  

Enligt Olsson kan det göras en produktundersökning som kan bestå av 

undersökning av eventuellt tidigare existerande tekniska lösningar, eller 

undersöka marknadsupplysningar, nu- respektive framtida användningsområde 

eller – situation, men även undersöka eventuella brister, tendenser med mera, när 

det gäller den tilltänkta produkten eller bakomliggande behov.  

Vidare kräver Olsson en kriterieuppställning, vilket innebär att det tas fram och 

formulera krav och önskemål på den eftersträvande lösningen. Dessutom försöker 

man hitta ett samband mellan dessa och göra en avvägning mellan dem.  

 

Koncept och visualisering 

Med hjälp av utgångspunkterna och användarstudier utvecklas ett eller flera 

konceptförslag som presenteras och testas. Arbetet sker ofta i samarbete med 

andra kompetenser utifrån ett produktions- marknadsperspektiv. 

Ulrich och Eppinger använder sig av samma metodik vid denna projektfas.  

Enligt Olsson tas det fram olika produktförslag som visar verkningssätt, 

uppbyggnadssätt och totalutformning hos produkten. Ytterligare beskriver den hur 

produkten är tänkt att fungera vid användning samt förtydligas med hjälp av text, 

skisser, bilder, modeller eller dylikt.  
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Utvärdering och konceptval 

Efter att det har tagits fram olika koncept görs en utvärdering genom olika 

prioriteringar, beräkningar, marknadsvärderingar och tekniska avgöranden. 

Alternativa förslag ställs mot varandra och ett eller flera koncept välja att arbeta 

vidare på. Även presentationer påbörjas.  

Även Ulrich och Eppinger samt Olsson utför en utvärdering av de olika idéerna 

och väljer sedan ut en lämplig lösning att arbeta vidare på. Lösningen som väljs ut 

kallas primärlösning enligt Olsson. 

 

Justering och genomförande 

I detta steg vidareutvecklas det valda förslaget. Sedan presenteras, testas och 

utvärderas det slutliga förslaget och detta kräver samarbete med andra 

kompetenser, bland annat för framtagning av ett produktionsunderlag. När 

eventuella osäkerheter är uteslutna kan produktionsprocessen påbörjas. 

Enligt Ulrich och Eppinger använder de sig av ett koncepttest, som fungerar 

likadant som Designprocessen med presentationer och utvärderingar.  

Olsson rekommenderar att det görs en utarbetning, beräkningar och slutligen 

förtydligas i form av principskiss, skalenligt utkast och produktmodell. Det 

belyses även förslagets för- och nackdelar, konsekvenser samt om kriterierna 

uppfylls.  

 

Uppföljning och utvärdering 

När produktionen har startat utvärderas samtliga parametrar för att optimera 

framtida förbättringar. Detta inkluderar även nya användarstudier och tester som 

styr identitet. Marknadsföringens argumentation anpassas till resultaten. På så sätt 

betonas designarbetets fördelar. 

Uppföljningsarbetet nämns inte av både Olsson och Ulrich/Eppinger under de 

första delmomenten av ett arbete. Båda anser att det steget görs mycket senare, när 

det slutgiltiga förslaget redan har producerats och används på marknaden. Dock 

menar båda att uppföljningsarbetet är ett mycket viktigt steg, där det alltid 

kontrolleras om produkten motsvarar företagets kvalitetskrav.  
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2.3 Avgränsning av metodologin 

Eftersom vi enbart skulle ta fram ett designkoncept av en ny hytt, följde vi inte samtliga 

steg som finns i metodologin. För att kunna fullfölja en komplett hytt krävs även en 

invändig design men på grund av tidsbrist skulle vi bara ta hänsyn till den utvändiga 

designen. Därför tog vi enbart fram olika koncept, gjorde en utvärdering av dessa samt 

gjorde ett konceptval och justerade sedan det valda konceptet. Detta innebär att 

uppföljnings- och utvärderingsarbetet inte genomfördes i detta examensarbete.  

2.4 Förberedelser och insamling av data 

Utifrån dessa olika steg började vi med att undersöka vilka olika skördare det 

finns på den svenska marknaden. Vi gjorde en konkurrentanalys, se bilaga 5, där 

vi enbart tittade på förarhytterna och deras utformningar samt om hytten var 

svängbar eller inte.  

Sedan analyserades Gremos nuvarande hytt och i detta syfte talade vi med 

Gremos instruktör Mikael Frimodig. Eftersom han har mycket kontakt med 

kunderna vet han vilka önskemål de har. På så sätt fick vi en bra överblick över 

vilka delar som kunde förändras. Men eftersom vi inte skulle förändra insidan av 

hytten, kunde vi bara använda oss av en liten del av den information vi fått av 

honom.  

Dessutom upprättades i samarbete med Gremo en kravspecifikation, se bilaga 3. 

För att ta fram ytterligare önskemål på hytten upprättades även en 

funktionsanalys, se bilaga 4. 

2.4.1 Gremos nuvarande hytt 

Det största problemet med dagens hytt är att den sitter fast. En stor fördel med 

hytten är att man har bra sikt runtom. Däremot är framrutan upp mot taket något 

för kort som gör att man har sämre sikt uppåt, vilket är en nackdel speciellt för 

förare som är längre. Sidorutorna upplevs att bli vågiga när man tittar snett genom 

rutan.  

Stolen som sitter i nu, ändrar lägen beroende på hur själva skördaren står. 

Ljuddämpningen i hytten är också bra. En nackdel i hytten är att mattan inte är 

uppvikt mot väggarna som gör att vatten (från till exempel smält snö) rinner under 

mattan och till slut bildar mögel mellan golvet och mattan. Själva rengöringen av 

mattan borde också underlättas.  
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Just nu finns elcentralen inuti hytten som gör att man måste ligga på golvet för att 

nå den. Ett alternativ kunde vara att den flyttas ut, så den kan nås från utsidan. Det 

största problemet med elcentralen är att den kräver plats och att den måste vara 

absolut vattentät i så fall. Ett annat alternativ kunde vara att ha elcentralen uppe i 

taket bakom en lucka. 

När det gäller belysning så saknas ljus i mark-midje-höjd, som gör i nuläget att 

man ser marken dåligt i en viss vinkel. Vissa lampor, samt tak- och sidolamporna 

är inte justerbara, vilket har fördelen att det är svårare att stjäla dem. Nackdelen är 

dock att man inte kan få en individuell inställning. Lampkorgarna på sidan av 

hytten ger bra skydd, men de kanske borde vara täta och är i nuläget relativt tunga, 

vilket gör att vissa kunder ändrade korgarna eller tog bort dem helt.  

Det är också bra att lamporna sitter lågt, men nackdelen är då att det är lätt att de 

går sönder. Just nu är blinkers och backspegeln monterade på en ”arm” som 

medtas och sätts i en hållare på dörren. Men eftersom det är en lös del lämnas den 

oftast hemma och används därför inte. En bidragande orsak till det är, att det inte 

finns någon förvaring till dem i hytten. Att armarna är löstagbara beror på att 

grenar och dylikt förstör dem vid körning i skogen. Luftintaget som sitter på sidan 

av hytten suger in damm, som yr upp från hjulen som i sin tur sugs in i hytten. Det 

som borde ändras är placeringen av luftintaget. AC-anläggningen har just nu 

problemet att vid en viss frekvens, speciellt vid låga varvtal, låter fläkten men det 

är redan åtgärdat.  

2.5 Koncept och visualisering 

Med hjälp av undersökningarnas resultat tog vi fram olika lösningar genom att 

skissa olika hytter. Vi försökte att inte låta kravspecifikationen styra detta moment 

allt för mycket, så att vi skulle få fram så många utspridda lösningar som möjligt. 

Eftersom skogsindustrin anses vara den sortens industri där design spelar en 

underordnad roll och där funktionen är mer viktiga, skulle vi ändå försöka att 

utnyttja designen och uttrycka olika funktioner med en ny utformning. Eftersom 

Gremo vill sticka ut med sin skördare och på så sätt uppmana sina kunder och 

även potentiella kunder att just köpa Gremos skördare, försökte vi ändå få fram en 

annan design än på konkurrenternas hytter och skapa något nytt. 
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När vi väl tog fram olika lösningsförslag, gjorde vi en utvärdering av dessa. Vi 

använde oss av en vanlig viktning, men rådfrågade även Gremo, vad de ville ha ut 

på den nya hytten samt vad de tyckte stämde bäst överens med deras företag. 

Dessutom kunde de genom många års erfarenhet se, vilken lösning som var den 

bästa för att tillverka i verkligheten utan att kostnaden eller dylikt skulle bli allt 

för hög. Se kapitel 4, Resultat, för utförlig beskrivning av lösningsförslagen samt 

valt designkoncept. 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Produktutvecklingsprocess 

Det finns två olika sorters av produktutvecklingsprojekt; nyutveckling och 

vidareutveckling. Som namnet redan tyder på är en nyutveckling något helt nytt 

som man inte har någon tidigare erfarenhet av. Det utgås ifrån ett upplevt behov 

av en produktlösning för att lösa ett identifierat problem. Utvecklingsprocessen 

kännetecknas av hög kreativitet och stora inslag av nya innovationer, osäkerhet 

och risk. Nyutveckling används främst vid utveckling av nya uppfinningar eller 

som förutvecklingsprojekt vid utveckling av ny teknologi, som senare skall ingå 

som delar i kända produktkoncept. 

Den sortens projekt som används oftast är vidareutvecklingsprojekt, där företag 

vidareutvecklar sina befintliga produkter, som de har lång erfarenhet av och 

känner väl. Vanligtvis bygger produkterna på stabila och kända grundkoncept, 

som inte förändras eller enbart marginellt. Förändringar sker mestadels på 

delsystemnivå, där tidigare konstruktionslösningar förbättras för att uppfylla de 

nya kriterierna. Nya förutvecklade lösningar med ny teknologi kan då föras in. 

Den nya teknologin i sin tur har verifierats i tidigare genomförda 

utvecklingsprojekt, så att riskerna minimeras att den nya produkten skulle 

misslyckas (Johannesson, Produktutveckling, 2004). 

Enligt Johannesson (2004) har den ökande konkurrensen och kundernas krav på 

individuella anpassningar av produkter, till följd att företag, som inte kan erbjuda 

olika produktvarianter samt individuella kundanpassningar, går miste om viktiga 

marknadsandelar.  

3.1.1 Produktstrategi 

För att en konstruktion skall vara lyckad börjar man med att utarbeta detaljerade 

kriterier, utveckla lösningskoncept, analysera, verifiera och välja lösningskoncept, 

utarbeta slutliga detaljlösningar samt analysera, verifiera och validera slutlig 
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lösning. En konstruktör bör även ha direktkontakt med företagets kunder för att på 

bästa möjliga sätt kunna förverkliga deras önskemål. 

Företag brukar tillämpa olika strategier för sin produktutveckling. Sådana 

strategier är exempelvis: 

- Banbrytarstrategi – innebär att komma först med ny teknik och 

kännetecknas av stora Forskning och Utvecklings(FoU)-resurser, teknisk 

ledarskap samt benägenhet att ta risker. 

- Efterföljarstrategi – betyder att vara mindre riskbenägen, men också vara 

beredd på att inte bli marknadsledare. Det väntas på att konkurrenten 

lanserar sin produkt först för att sedan introducera sin egen produkt direkt 

efter. 

- Anpassningsstrategi – företaget har god marknadskännedom och 

konstruktions-/produktionsresurser, men driver ingen egen långsiktig 

FoU. Konkurrenternas produktkoncept anpassas och förbättras. 

- Plagiatstrategi – innebär att man försöker komma in på marknaden 

genom att inte tillverka egenutvecklade produkter, utan tillverka 

plagiatprodukter till lägsta kostnad. Denna strategi används främst i Kina 

och Indien (Johannesson, Produktutveckling, 2004). 

Produktutvecklingens olika faser består precis av samma steg som metodologin 

som används i detta examensarbete och som beskrevs utförligt under kapitel 2, 

Metod.  

3.2 Prototyper 

Johannesson (2004) menar att prototyper kan tas fram för många olika syften. 

Idag är det mest vanligt med ”Virtual Prototyping”, vilket innebär att modellering 

och simulering sker i dator. Meningen med en geometrimodell i CAD-systemet är 

att kunna se olika vinklar av en produkt, innan någon fysisk prototyp byggts. 

Sedan kan man också studera förloppen hos rörliga mekaniska system genom 

animering.  

Även fysiska prototyper är relevanta och tas fram av olika slag. En variant är 

funktionsprototypen, som provas i laboratorium för att verifiera en ny teknisk 

lösning. En annan är mock-up, som visar form, ytegenskaper och färg. Kompletta 

prototyper som är anpassade för serieproduktion och som kan fältprovas, kallas 

även för nollserieprototyper (Johannesson, Produktutveckling, 2004). 
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Persson och Johannesson (2007) påpekar att det blir allt vanligare att 

friformframställningen har utvecklats de senaste åren. Det är en sammanfattande 

benämning för olika tekniker för att direkt ta fram en fysisk modell eller detalj 

från en 3D-CAD-modell utan bearbetning. 

I detta examensarbete kommer det tas fram en friformsmodell, dock med 

bearbetning i form av ytbehandling av modellen. 

3.3 Design i den industriella utvecklingsprocessen 

Design börjar spela allt större roll i utvecklingsprocesser. Idag används 

designkompetenser till att utveckla de tidigare versionerna om produkten, 

innefattande uppbyggnad, funktion, primärkonstruktion och formgivning av 

produkten. Detta innebär att designer gör en inledande insats i 

produktutvecklingsarbetet för att senare arbeta mer detaljerat med designen senare 

under processen, ända fram till färdig produkt. Detta innebär i sin tur att design 

och konstruktion vävs ihop, där designen blir integrerad i 

produktutvecklingsprocessen. 

Eftersom designer ofta arbetar med att visa sina idéer genom handgjorda skisser 

eller skissmodeller, kan det ibland vara svårt för konstruktörer att översätta dessa 

till färdiga geometrier och en fungerande produkt. Därför har designer börjat 

använda datorer och anpassade designprogramvaror. På så sätt får konstruktören 

en matematisk beskrivning av form och komponenter och samarbetet mellan 

konstruktion och design har förenklats.  

Framstegen med datoranvändningen har även påverkat designer positivt. 

Designern fick möjligheten att uttrycka formen och utseendet på produkten på ett 

kraftfullare sätt. Bilderna kan få ett naturtroget sätt via ytegenskaper i material 

som färg, glansvärden, textur (struktur), transparens och spegling med mera. 

Produkten kan även sättas in i en bild av den tänkta miljön. Allt detta innebär att 

kvaliteten på bilderna som beslutsunderlag har ökat drastiskt. Designern får även 

möjlighet att testa olika saker utan att lägga allt för mycket tid på varje förslag. På 

så sätt sparas även kostnader (Johannesson, Produktutveckling, 2004). 
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3.4 Industridesign 

Tidigt på 1900-talet började företag att formgiva om sina gamla produkter, med 

syftet att ge dem annan och bättre funktionalitet. En produkts design var inte bara 

beroende av själva formen, utan även av precision, enkelhet och ekonomi. 

Funktionen och designformen skulle ha en stor anknytning till varandra. I Europa 

började mest arkitekter och ingenjörer att arbeta med industridesignen, medan det 

mestadels var teaterdesigner och artistillustratörer i USA. Därför saknade 

produkterna från USA ofta funktion. Så sent som på 1970-talet började även 

amerikanerna att tänka på kopplingen mellan designen och funktionen (Ulrich och 

Eppinger, Product Design and Development, Industrial Design, 2008). 

SVID förklarar begreppet ”design” idag som ”en arbetsprocess för att utveckla 

lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska 

krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för 

utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.” (SVID, Vad 

design är). 

Henry Dreyfuss (1967) tog fram fem kriterier för att industridesigner skall nå det 

bästa resultatet vid produktframtagning. Dessa punkter är: 

1. Användbarhet – Produkten bör vara säker, enkel att använda och 

intuitiv. Varje kännetecken/funktion borde anpassas så att användaren 

lätt kan förstå dess funktion. 

2. Utseende – Form, linje, proportion och färg skall väljas så att helheten 

av produkten integreras. 

3. Underhåll – Produkten bör även vara designad så att underhåll och 

reparationer är möjliga. 

4. Låg kostnad – Form och kännetecken har stor betydelse för 

tillverknings- och produktionskostnader. 

5. Kommunikation – Produktdesignen bör kommunicera med företagets 

filosofi samt återspegla produktens kvalitet. 

(Ulrich och Eppinger, Product Design and Development, Industrial 

Design, 2008) 
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Dahlblom (2007, Under ytan – Från formgivning till samhällsbyggnad, SVID) 

menar att genom att göra om svåra och tidskrävande uppgifter till enkla och 

snabba handgrepp gör dagens teknik det möjligt att lägga tid på nya, större och 

mer komplexa uppgifter. När man ger vanor och förmågor en beständig form, kan 

de spridas och bli mer stabila inslag i samhället.  

 

En produkts form och dess användning samt hur kunderna ser på produkten 

bestämmer produktens kommersiella succé. Även den ergonomiska aspekten 

spelar in för lätt användbarhet och produktens framgång (Ulrich och Eppinger, 

Product Design and Development, Industrial Design, 2008) 

Johannesson (2004) pekar även på att produktens design skall vara anpassad till 

den enskilda människan på så sätt, att produkten skall passa den kulturella, 

sociala, fysiska och juridiska miljön. Kulturella och sociala miljöer handlar om 

människans kulturella och sociala bakgrund, medan den fysiska miljön avser den 

eller de omgivningar som människan och produkten brukas i. Den juridiska miljön 

utgörs av de lagar, normer, etik, moral och de traditioner som gäller.  

Även säkerhet och därmed produktens ergonomi är en viktig del. Produkten skall 

inte orsaka skador eller slitage hos användaren. Även komfort av produkten skall 

medges, det vill säga användningen av produkten skall vara bekväm. Kvaliteten 

på produkten skall vara så pass hög, att säkerheten är hög. Om produkten upplevs 

som säker och av hög kvalitet, kan produkten också användas som 

konkurrensmedel. Håller produkten vad designen lovar, finns det nöjda kunder 

(Johannesson, Produktutveckling, 2004). 

3.5 Produktframtagning 

Produktutveckling innebär mer än enbart konstruktion och omfattar även 

marknadsanalys, industridesign, produktionsanpassning och 

marknadsintroduktion. Inom produktutveckling finns det en så kallad integrerad 

produktutveckling, där det avses en aktiv samverkan mellan olika specialister, som 

exempelvis industridesigner, konstruktörer, inköpare, produktionstekniker med 

mera, under alla produktutvecklingsprojektfaser. Genom detta samarbete kan tids- 

och kostnadskrävande ändringar, som kan uppstå på grund av 

kommunikationsproblem, undvikas. 

Inom produktutveckling skiljs det på evolutionär och revolutionär 

produktutveckling. Evolutionär, även kallad inkrementell produktutveckling 

innebär förbättring och vidareutveckling i små steg, medan revolutionär 

utveckling innebär radikal nyutveckling och introduktion av ny teknologi. 
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Kraven på produktens egenskaper, det vill säga mätbara tekniska data och 

prestanda, är idag ett nödvändigt krav som alltid måste finnas. Produkten måste 

bara fungera på ett avsett sätt. Därför blir det svårt för en tillverkare att särskilja 

sig emot konkurrenterna enbart genom tekniska prestanda. Istället blir produktens 

design ett konkurrensmedel. Men eftersom det är upplevda och ofta empiriskt 

dokumenterade egenskaper, är de svåra att mäta. De definieras vanligtvis genom 

industridesignerns insats och är relaterade till samverkan produkt-användare 

(Persson/Johannesson, 2007, Under ytan – produktframtagning, SVID).  

Sådana egenskaper är bland annat: 

- Produktens form och geometri 

- Produktens färg och ytstruktur 

- Produktens dekor 

- Produktens helhetsintryck och dess semiotik (vad produkten uttrycker) 

- Produktens ergonomiska egenskaper, det vill säga produktens 

anpassning till biomekanik (människans förmåga att utöva kraft och 

arbete), antroprometri (människans mått) samt perception (förmåga att 

uppfatta signaler, till exempel från instrumentpanel) 

De flesta av dessa egenskaper är också mätbara och kvantitativa. Däremot är det 

svårare att mäta produktens semantiska funktioner, semiotik. Produktens 

semantiska budskap skall: 

- beskriva produktens ändamål, hantering och verkningssätt 

- uttrycka produktens egenskaper 

- uppmana till hur produkten skall hanteras och användas 

- identifiera produktens ursprung (Persson/Johannesson, 2007, Under 

ytan – produktframtagning, SVID) 

3.6 Kravspecifikation 

I början av ett projekt undersöks alla förutsättningar och målsättningar för den 

planerade produkten. Det utgås ifrån affärsmöjligheten och kraven för att den 

skall uppfyllas definieras. För att kunna upprätta detta, analyseras kundbehoven 

och hur företaget kan skilja sig från sina konkurrenter, vad gäller produktens 

funktioner, formspråk samt ergonomi. Även tillverkningsmetod och materialval 

kan vara krav på produkten. Oftast undersöks även produktens livscykel, det vill 

säga miljökraven, belastningen, användning och risker. För att få bättre överblick 

struktureras dessa synpunkter samt en prioritering görs. Även produktens 

funktioner definieras. Kravspecifikationen används såväl som mål för arbetet, men 

också som stöd vid utvärderingen, det vill säga det är både riktlinjer och 
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kvalitetskontroll. I undantag kan kravspecifikationen justeras under arbetets gång. 

Oftast sker ett sådant justeringstillfälle när koncepts valts (Österlin, 2003, Design 

i fokus för produktutveckling).  

Se bilaga 3 för kravspecifikationen. 

3.7 Funktionsanalys 

En funktionsanalys beskriver precis som kravspecifikationen produktens funktioner, 

krav och önskemål. Till skillnad mot en kravspecifikation påpekas även semantiska 

funktioner och känslor. Resultatet av funktionsanalysen blir en funktionsstruktur som 

visar hur produktens komplexa totala funktion realiseras av ingående delfunktioner när 

dessa samverkar. Syftet med detta är att dela upp det komplexa totala 

konstruktionsproblemet i ett antal mindre delproblem, då detta är enklare än att direkt 

hitta en totallösning som löser hela det komplexa problemet (Johannesson, 

Produktutveckling, 2004). 

Se bilaga 4 för funktionsanalys.  

3.8 Metoder under visualiseringsfasen 

Det finns olika metoder som kan användas för att ta fram olika koncept. Den 

vanligaste metoden är brainstorming, där gruppen eller också varje gruppmedlem 

för sig tar fram olika idéer, som skall vara så utspridda som möjligt. Ingen kritik 

eller bedömning får förekomma och vilda idéer eftersträvs. Olika idéer kan sedan 

kombineras och kompletteras med varandra (Österlin, 2003, Design i fokus för 

produktutveckling).  

3.9 Visualisering 

En idé som annars skulle behöva en lång beskrivning i ord kan enkelt visualiseras 

och förklaras med en bild. Designern kan med sin skiss ge projektgruppen en 

konkret uppfattning om produkten och skissen är oftast lättare att förstå än en 

maskinritning. Detta underlättar även att hitta och sålla bort fel tidigt i 

produktutvecklingen. Även en 3D-modell kan vara bra, men det är oftast lättare 

att åstadkomma en bild än modellen (Österlin, 2003, Design i fokus för 

produktutveckling).  
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3.9.1 2D-skiss och rendering 

Det finns olika sorters handritade bilder. Idéskissen är den enklaste varianten som 

bara är en grov skiss av produkten. Designskissen visar alternativa utföranden 

med linjerna i utseendet, kanske även huvudmått och användningsexempel.  

Ritningar och snittbilder förtydligar produktens mått och former, men kanske även 

funktionerna och tillverkningsprinciper (Österlin, 2003, Design i fokus för 

produktutveckling).    

I detta examensarbete användes det främst idéskisser och designskisser. 

3.10 Utvärderingsmetoder 

Efter visualiseringsfasen och framtagningen av de olika konceptförslagen gäller 

det att kunna välja ut dem som är värda att satsa vidare på. För att detta skall ske 

på rätt sätt skall det tas hänsyn till både kravspecifikationen och rätt 

argumentation för just det förslaget. Lösningar där produktegenskaperna ger 

många kundfördelar bör prioriteras (Österlin, 2003, Design i fokus för 

produktutveckling).   

3.10.1 Matrisutvärdering 

Idéerna som skall utvärderas läggs längs matrisens ena sida, medan 

urvalskriterierna eller kraven som de ska utvärderas mot, läggs längs den andra. 

Idéerna poängsätts efter hur väl de uppfyller respektive funktionskrav. Lämpligast 

används en enkel poängskala på 1-5, där 3 är godkänt. Matrisen visar på ett enkelt 

sätt vilka idéer som behöver förbättras och på vilka områden (Österlin, 2003, 

Design i fokus för produktutveckling).  

3.11 SWOT-analys 

En SWOT-analys går enligt Österlin (2003) ut på att analysera och bedöma en produkts 

styrka (Strength), svagheter (Weakness), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). 

Johannesson (2004) påpekar att det även sker en bedömning av hur möjligheterna bäst 

skall kunna utnyttjas och hur hoten skall bemötas.  

Se bilaga 7 för SWOT-analysen.
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4 Resultat 

4.1 Koncept och visualisering 

Efter konkurrensanalysen och upprättande av kravspecifikationen och 

funktionsanalysen, se bilaga 3 och 4, började vi med att visualisera olika idéer. Vi 

försökte att inte låta kravspecifikationen styra detta moment allt för mycket, så att 

vi skulle få fram så många utspridda lösningar som möjligt. Dock tog vi alltid 

hänsyn till att framrutans profil fortfarande skall användas och att samtliga lampor 

bör vara justerbara. Detta eftersom det var några av kraven, som den nya hytten 

skulle uppfylla. Nedan följer de principlösningar som ansågs vara genomförbara 

och tillverkningsbara samt en kort beskrivning av respektive koncept. Se bilaga 6 

för samtliga förslag. 

4.1.1 Hytt 1 – rund modell 

Hytt 1 är en väldigt rund modell. På 

denna modell tänkte vi inte så 

mycket på lampor och annat, utan 

bara formen. Framrutan är svängd 

likaså bakdelen, medan sidorna är 

ganska raka. Sidorutorna har en 

lutning framåt i underkant och 

dörren motsvarar hela sidan. Se 

figur 4.1 för skiss. 

      

  

    Figur 4.1 Hytt 1 
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4.1.2 Hytt 2 – rund modell med 

uppåtgående tak 

Hytt 2 är också en väldigt rund 

modell och samtliga rutor är välvda. 

Taket har en uppåtsvängd framkant 

för lampplacering och sidorutorna 

har en delningsstolpe i mitten av 

sidorna för en mindre dörr. Dörren 

sitter på bakdelen av hytten. Se figur 

4.2 för skiss. 

   
     Figur 4.2 Hytt 2 

 

 

 

4.1.3 Hytt 3 – kantig modell med 

lamplåda 

Hytt 3 har förutom den välvda 

framrutan en kantig design. 

Taklamporna sitter i en låda som 

skruvas på det plana taket. Ytterligare 

finns det plats för lampor i 

nederkanten av hytten. Dörren 

motsvarar hela sidan. Se figur 4.3 för 

skiss.    

   
    Figur 4.3 Hytt 3 
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4.1.4 Hytt 4 – kantig modell med 

inbyggda lampor 

Hytt 4 är en kantig modell med raka 

sidorutor och snedskurna hörn. Lamporna 

är inbyggda i lådor såväl på taket som i 

nederkanten av hytten. Det finns mycket 

utrymme för lamporna på taket och dörren 

motsvarar hela sidan. Se figur 4.4 för skiss.  

                                       

      Figur 4.4 Hytt 4 

 

 

4.1.5 Hytt 5 – avrundad kantmodell 

med sidoförvaring 

Hyttens utseende liknar hytt 4, dock är 

taket mer avrundat och lamporna sitter 

ihop. Sedan finns också sidoförvaringar 

med plats för tillbehör och dylikt och 

dörren motsvarar hela sidan. Se figur 4.5 

för skiss. 

 

    Figur 4.5 Hytt 5 
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4.1.6 Hytt 6 – kantmodell med 

taklampsbygel 

Hytt 6 är samma som hytt 5, dock fästes 

taklamporna i ett slags stag och 

framrutan går längre upp och ger därmed 

bättre sikt uppåt. Även denna modell har 

sidoförvaringar. Dörren motsvarar hela 

sidan. Se figur 4.6 för skiss. 

 

     

    Figur 4.6 Hytt 6 

 

 

 

4.1.7 Hytt 7 – kantmodell med delade 

sidorutor 

Hytt 7 har sidoförvaringar runt om 

hytten, samt lampor som är inbyggda 

både på taket och i nederkanten av 

hytten. Sidorutorna har en delningsstolpe 

i mitten på sidorna för en mindre dörr. Se 

figur 4.7 för skiss. 

 

    

    Figur 4.7 Hytt 7 
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4.1.8 Hytt 8 – rund modell med delade 

sidorutor 

Denna modell har inga sidoförvaringar. Hytten 

i sig är avrundad och sidorutorna har en 

delningsstolpe i mitten på sidorna för en mindre 

dörr. Se figur 4.8 för skiss. 

 

   

      
    Figur 4.8 Hytt 8  

4.2 Utvärdering och konceptval 

Efter att vi har avslutat visualiseringsfasen gjorde vi en utvärdering av de olika 

koncepten. Vi analyserade de olika modellerna och började sålla bort hytt 1–3. 

Detta eftersom vi, i samarbete med Gremo, kom fram till att dessa modeller inte 

motsvarar kravspecifikationen. Ett krav var att det skulle finnas utrymme till flera 

lampor som helst skall vara justerbara och infällbara, men det fungerar inte med 

hytt 1-3. Dessutom finns det ingen plats till infällbara backspeglar. Även 

tillverkningsmöjligheter av dessa hytter är begränsade på grund av de runda 

formerna.  

Efter första utvärderingen analyserades hytt 4-8. Vi upprättade en matris, där vi 

viktade olika egenskaper mot respektive hytt för att se, vilken som är den bästa 

modellen, se tabell 4.1, där 5 är det högsta värdet kravet kan få.    

Krav     Hytt 4 Hytt 5 Hytt 6 Hytt 7 Hytt 8 

Rutprofil               
  Radie 3600 mm 5 5 5 5 5 

  10 cm längre uppåt 4 5 4 5 5 

Plats för infällbara backspeglar 4 4 4 4 4 

Lampor 
 

    
 

      
  justerbara 5 5 5 5 5 

  infällbara   5 5 5 5 5 

  fler lampor 5 5 5 5 3 

  blinkers   4 4 4 4 4 

Sidoförvaring     1 5 3 5 2 

Tillverkningsbar    2 3 3 5 4 

Delad sidoruta 
 

1 1 1 5 5 

    SUMMA 36 42 39 48 42 
 Tabell 4.1 Matrisutvärdering 
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Egenskaper som togs med i matrisutvärderingen motsvarar kravspecifikationen. 

Kraven sidoförvaring, tillverkningsbar och delad sidoruta ansågs vara viktiga 

eftersom Gremo önskade mer förvaring och ville ha en hytt som är lätt att 

tillverka. Detta innebär att hytten inte skulle ha allt för runda former och att 

samma tillverkningsmetoder som idag kan användas. En delad sidoruta innebär 

bättre stabilitet och säkerhet för hytten och det är även lättare att tillverka mindre 

rutor.  

Utöver matrisutvärderingen rådfrågade vi även Gremo om deras åsikt och vilken 

hytt de ville satsa på. Vi nämnde inte resultatet av matrisen, utan ville få en 

objektiv åsikt av dem. Även Gremo gjorde någon slags utvärdering, där de på 

grund av sin långvariga erfarenhet kunde bedöma om de olika koncepten är 

tillverkningsbara och även om formspråket tilltalade Gremo och passade ihop med 

deras andra produkter. Efter några diskussioner med olika konstruktörer och 

produktionschefen kom vi fram till att hytt 7 är den modellen Gremo ville att vi 

skulle arbeta vidare på. Detta resultat stämmer även överens med 

matrisutvärderingen. 

4.3 Justering och genomförande 

4.3.1 SWOT-analys 

För att belysa hyttens för- och nackdelar, genomförde vi även en SWOT-analys, 

se bilaga 7 för utförlig analys. 

I SWOT-analysen kan man se att det finns betydligt fler styrkor än svagheter, 

precis som det finns fler möjligheter än hot.  

Den nya hytten är till skillnad från den gamla hytten tänkt som nivellerande och 

svängbar, som i sin tur även innebär att stolen kommer vara fast. Att hytten är 

nivellerande framöver, medför även för föraren att det är bekvämare att köra 

skördaren. Det finns fler lampor än tidigare och lamporna är LED-lampor, som ger 

bättre ljus och därmed förbättras synfältet. En annan fördel är att lamporna är 

justerbara och att kunden kan anpassa dem för sitt eget behov. Även framrutan är 

något längre än på den gamla modellen, som också är positivt för synfältet. Hytten 

har mer sidoförvaringsutrymme och ger allmänt en bättre individuell anpassning 

till kunden.  

Med den nya hytten har Gremo möjligheten att nå till nya och flera kunder. Gremo 

kan på nytt skapa förtroende och kunna konkurrera på en högre nivå. På så sätt 

finns möjligheten att bli marknadsledande med skördaren. En ny utveckling bidrar 

även till nya resurser. 
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4.3.2 Prototyp 

Efter att vi har bestämt vilket koncept vi skulle arbeta vidare på, började vi med 

att modellera upp hytten i Catia, se bilaga 8 för 3D-hytt samt bilaga 10 för 

ritningar.  

När vi konstruerade hytten i Catia insåg vi att vissa delar måste justeras. Detta 

dels för att hytten skulle ha ett enhetligt formspråk, men även skulle ha olika 

funktioner. En viktig funktion har taket, som är vinklat så att regnvatten och 

kvistar lättare åker av. Eftersom det var ett önskemål av Gremo att få mer 

förvaringsutrymme, bestämde vi oss för att ha utbucklingar runt om hytten. Dessa 

justerades, som man kan se om man jämför med principskissen (hytt 7), genom att 

dessa går runt hela hytten istället. På så sätt fås ett enhetligt utseende. Lamporna 

på takets framsida fick en kant som lamporna fästes i, eftersom det är en sådan 

skarp lutning att lamporna inte går att fästa i hålet. Samtidigt skyddar skärmen 

mot nedfallande kvistar. De andra lamphålen är högre invändigt än vad som syns, 

för att täcka lampans fäste.  

Eftersom framrutan och även bakrutan var svängda på den tidigare modellen, blev 

det naturligt att använda sig av samma rutprofil. Detta var även ett av kraven som 

ställdes på den nya hytten.  

Ett av målen med detta examensarbete var att ta fram en mindre modell, som 

skulle underlätta förståelsen hur den nya designen känns i verkligheten. Eftersom 

hytten är väldigt komplex, bestämde vi oss för att använda oss av 

prototypsmaskinen på Högskolan i Halmstad, som skriver ut Catia-modeller i 

plastmaterial.  

Även om en friformsmodell i vanliga fall inte bearbetas, bestämde vi oss för att 

slipa och lacka ytan i Gremos färger. Detta gjorde att modellen som togs fram, 

fick en mer verklighetstrogen bild. Se bilaga 9 för bild på prototypen.  

Modellen användes som utställningsmaterial och komplettering till detta 

examensarbete på UTEXPO. 
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5 Slutsatser 

5.1 Konceptförslagen 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett nytt designkoncept för skördarens 

förarhytt, som Gremo sedan kan tillämpa på den nya maskinen. I konceptgenereringen 

skapades åtta olika designkoncept på en hytt. Efter en matrisutvärdering samt ett möte 

med Gremo, där de olika koncepten jämfördes mot varandra, bedömdes att en kantig 

hyttmodell med delade sidorutor och förvaringsutrymme runt om hytten vara det 

förslaget, som var mest lämpligt att arbeta vidare på. Detta för att denna hytt motsvarade 

samtliga krav och önskemål samt visade sig vara det konceptet som gav mest 

utvecklingsmöjligheter.  

Det slutliga resultatet av en hytt med delade sidorutor innebär bättre stabilitet och 

säkerhet och som ger bra optioner för individuella önskemål. Många av Gremos 

kunder önskade sig att ha tillgång till fler lampor, som dessutom skulle vara 

justerbara, men samtidigt säkrare mot stöld.  

Tillsammans med Gremo bestämde vi att vi skulle designa en hytt, som har 

möjligheten att få plats för fler lampor samt att LED-lampor skulle användas i 

framtiden. Dessa ger bättre ljus, men är samtidigt bra för miljön och lättare att 

byta ut vid eventuella reparationer.  

Vi valde även att ge hytten en sådan design som tillåter fler förvaringsutrymmen 

som samtidigt ger hytten en ny design och ett annat formspråk.  Vårt mål var att ta 

fram en design som skiljer sig från konkurrenterna samt Gremos nuvarande hytt, 

men samtidigt passar in i Gremos produktserie. Hytten skulle vara enkel och 

användarvänlig och ge en individuell anpassning. Detta lyckades med det 

vinnande konceptet. 

5.2 Prototypframtagning 

Efter skissningen och visualiseringen modellerades det valda konceptet i Catia. I 

3D-modellen lades det även till färdiga lampor och stolen samt andra små detaljer 

för bättre bild och förståelse av konceptet. 

Meningen med 3D-modellen var att kunna ta fram ritningar som förtydligar 

produktens mått och former, men även funktionerna. Ytterligare var modellen 

underlag till prototypen, som togs fram. Prototypen är i skala 1:15.  

Se bilaga 9 för bilder på prototypen. 
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5.3 Förslag på fortsatt arbete 

Eftersom vi enbart begränsade oss till den utvändiga designen av hytten, kvarstår 

den invändiga designen. När skördaren skall bli nivellerande och ha en svängbar 

hytt så måste hela maskinen göras om. Infästningarna till hytten kommer att bli 

annorlunda.  

Den nya hytten har andra mått än den gamla hytten, vilket medför att 

komponenterna som finns inuti dagens hytt måste anpassas och ändras.  

Enligt kravspecifikationen, se bilaga 3, skulle vi använda den befintliga AC-

anläggningen. Vi valde att sätta in den bakom förarstolen inuti hytten. Eftersom 

det rör den invändiga designen som vi inte skulle beakta i detta examensarbete, 

har vi, i samråd med Gremo, valt att inte fördjupa oss närmare i detta. På grund av 

detta beslut krävs även fortsatt arbete på detta moment.  

Även blinkers och backspegeln kräver efterarbete, eftersom vi saknar färdiga 

dimensioner av hela skördaren, som gör att vi inte kan sätta ut dessa komponenter 

på rätt ställe av hytten. Då det är lag vart dessa komponenter skall sitta, det vill 

säga i vilken höjd blinkers och backspeglarna skall befinna sig, behövs 

dimensionerna av den fullständiga skördaren. Vårt förslag är att ha någon slags 

teleskoparm, som är inskjutbar under hytten, där blinkers sitter på. Även 

backspegeln kan sitta på teleskoparmen. Ett annat alternativ är att blinkers sitter 

själv på en arm, medan backspeglar sitter på ett sådant sätt att de går att vika ner i 

sidorna på hytten.  

Det viktigaste arbetet som kvarstår är rätt dimensionering av hytten. Möjligtvis 

måste sidostolpen anpassas och göras tjockare än vad den är idag på vår modell. 

Detta görs genom FEM – beräkningar och hållfasthetsberäkningar. Även taket och 

lamplådorna kanske måste dimensioneras upp något. Enligt standarden måste 

hytten klara av en belastning på 22 ton. Utifrån dessa resultat kan sedan 

materialvalet göras. 

När allt detta arbete har gjorts, skall fullständiga ritningar och detaljritningar på de 

olika komponenterna göras. Eftersom vi enbart skulle ta fram ett designkoncept, 

krävde Gremo inga detaljritningar i samband med detta examensarbete, utan 

önskade bara principritningar. På vissa komponenter får även 

tillverkningstekniken samt möjligtvis leverantör bestämmas. Ritningarna, som 

bifogades i detta examensarbete, är enbart principritningar. Dessa kan inte 

användas som tillverkningsritning och är därför inte komplett enligt rittekniska 

standarder.  

Se bilaga 10 för principritningar. 
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6 Kritisk granskning 

Detta examensarbete har präglats av mycket idégenering och diskussioner om 

vilka koncept som är lämpligast och genomförbara. Det har inte alltid varit lätt att 

fatta beslut, eftersom vi å ena sidan ville göra en helt ny design som skiljer sig 

väldigt mycket från den gamla hytten men också från konkurrenterna. Men å 

andra sidan var vi ganska begränsade i designen på grund av kraven som den nya 

hytten skulle uppfylla. 

Eftersom detta var ett designprojekt, var det också svårt att genomföra vissa 

tekniska krav, då det inte skall tas hänsyn till tillverkningen och konstruktionen, 

när enbart designprocessen följs. Därför valde vi att komplettera SVID 

designprocess med både Product Design and Development, men även Olssons 

Principkonstruktion för att få ut bästa möjliga resultat. Detta medförde en viss 

begränsning av genomförandet av detta examensarbete.  

Om vi inte hade haft tidsbrist kunde vi utvecklat arbetet på ett helt annat sätt. Dels 

kunde vi även tagit hänsyn till den invändiga designen och anpassat befintliga 

komponenter till den nya hyttens mått. Vi kunde även beräknat hyttens hållfasthet 

och gjort FEM-beräkningar.   

Eftersom hytten skall vara nivellerande och svängbar, krävs en nykonstruktion av 

infästningen mellan förarhytten och själva skördaren. På grund av den nya 

tekniken kommer det vara ett nytt system, som vi också kunde ha fördjupat oss i, 

om vi hade haft mer tid.  

En lärdom som vi kommer få med oss från detta examensarbete är att små moment 

oftast tar längst tid och att det är viktigt att sätta olika deadline som skall hållas, för att 

kunna vidareutveckla projektet under angiven tid. En annan sak som är viktigt för att 

kunna genomföra sådana stora projekt, är att veta vilken person man skall kontakt för att 

få ut rätt information.  

Mest motgångar med detta examensarbete hade vi med CAD-3D-modellen. 

Eftersom vi använde oss av Generative Shape Design, blev det väldigt avancerat 

upplägg av modellen i början, tills vi lärde oss hur man på bästa sätt konstruerar 

hytten. Det som också tog tid var att vi ändrade modellen och testade oss fram 

tills hytten hade rätt form. Att vi just använde Generative Shape Design berodde 

på att vi behövde stora ytor och att det var lämpligast att använda. Detta beslut 

fattades även i samråd med vår handledare på Högskolan i Halmstad, som har 

mycket erfarenhet av CAD-konstruktioner. 
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Även om vi inte genomförde några hållfasthets- eller FEM-beräkningar var detta 

examensarbete väldigt nyttigt för oss. Genom att kombinera olika metoder med 

varandra, fick vi en stor kunskap om vilka möjligheter det finns för att genomföra 

ett stort projekt. Eftersom vi läser inriktning konstruktion och design kändes detta 

projekt helt rätt för oss, då vi kunde förena både konstruktions- och designdelen i 

samma projekt. På så sätt hade vi möjlighet att använda en liten del av allt vi har 

lärt oss under vår utbildning på detta examensarbete. Vi ställdes inför en stor 

utmaning att ta fram en helt ny design med så många begränsningar. Dock hade 

det varit intressant att utföra de beräkningar som krävs för att färdigställa hytten 

och få rätt dimensioner.  

Problemet med design är att det inte kan bevisas och understrykas genom 

beräkningar. Alla människor har en annorlunda uppfattning om vad som är 

vackert och vilken känsla en produkt medför, som gör att design är väldigt 

subjektiv. Därför skall både matrisutvärderingen och SWOT-analysen beaktas 

med försiktighet. Eftersom vi inte har någon tillverkning eller ren konstruktion 

var det inte lämpligt att använda sig av andra analyser, som FMEA och dylikt.  

Gremo har under hela arbetet varit till stor hjälp, vad gäller rådgivning, fakta om 

lampor och kundönskemål, och tagit sig tid när vi hade möte med dem. De gav 

oss fria händer och alltid god respons vid presentation av våra lösningar, så att 

projektet skulle kunna fortlöpa. Även vår handledare på Högskolan i Halmstad har 

varit ett stort stöd. Han har tagit sig tid för oss och hjälpt oss när vi hade 

motgångar eller behövde annat råd. 

Konceptet har lämnats över till Gremo för ytterligare utvecklingsarbete. 

Förhoppningen är att vårt designkoncept kommer att användas på den slutgiltiga 

skördaren. 
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Kravspecifikation  

Upprättad Halmstad den 28 januari 2010  

Målet är att ta fram en ny design till förarhytten åt skördaren som skall ersätta skördare 

1050H åt företaget Gremo AB. Den nya skördaren kommer att ha en svängbar och 

nivellerande hytt med en fast stol. För ytterligare krav på förarhytten se nedan. 

Mekaniska krav på hytten 

Radie fönster  Max 3600 mm 

Vinkel synfält 110° 

Max höjd 2010 mm 

Max bredd 1510 mm 

Max längd 1710 mm 

 

Hytten allmänt 

 Svängbar, nivellerande hytt 

 Samma rutprofil som förra modellen 

 Större framruta, ca 10 cm längre uppåt 

 Infällbara backspeglar 

Belysning 

 Justerbara  

 Infällbara 

 Möjligtvis LED som dimrar 

 Flera lampor 

 Option till fler lampor (tillval) 

 Lampor i lägre höjd 

 Infällbara blinkers 

Luftintag/AC-anläggning 

 Ändra placering på luftintaget 

 Bibehålla AC-anläggningen  

 

 

_________________________  _________________________ 

  Philip Dolk                   Anke Mink 



BILAGA 4 – FUNKTIONSANALYS 

 

 

 

Funktionsanalys 

Uppdragsgivare: Gremo AB 

Projekt: Design av förarhytt till skördare  

Detalj: Förarhytt (utvändig) 

Datum: Våren 2010 

 

*HF = huvudfunktion, N = nödvändigt, Ö = önskvärt 

 

Funktionsområde: Basfunktioner 

 

Funktion  Klass Anmärkning 

erbjuda säkerhet HF för föraren 

äga stabilitet N  

uttrycka funktion N  

erbjuda kvalitet N  

uttrycka användarvänlighet Ö  

maximera  upplevelsen Ö körglädje 

erbjuda trygghet N  

äga semantiska funktioner N  

erbjuda individuell anpassning Ö lampor, stolen 

medge symmetri Ö  

erbjuda utrymme Ö  

erbjuda specialförvaring Ö  

minimera olycksrisker N  

medge komfort Ö för föraren 

medge kroppsanpassning Ö för föraren 

 

Funktionsområde: Säkerhet 

 

Funktion  Klass Anmärkning 

tåla stötar N från omgivningen 

tåla fukt N vid lampor 

tåla  kontinuerlig användning N  

maximera stabilitet N  

medge miljömedvetenhet Ö  

förhindra  klämrisk N  

förhindra skador N  

maximera hållbarhet N  

maximera skydd N för föraren 

undvika lösa delar N  

förhindra fastklämning N  

motstå klimat Ö värme, snö, regn 
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Funktionsområde: Ergonomi 

Funktion  Klass Anmärkning 

maximera kroppsanpassning Ö  

maximera rörelsefrihet Ö  

medge individanpassning N  

minimera kroppsbelastning Ö  

underlätta kroppsanpassning Ö individuell anpassning 

minimera nackbelastning Ö  

medge kroppsrörelser N  

medge sitskomfort Ö  

maximera luftcirkulation Ö  

maximera komfort Ö  

befrämja naturligt rörelsemönster Ö  

 

 

Funktionsområde: Konstruktion 

 

Funktion  Klass Anmärkning 

maximera hållbarhet Ö  

erbjuda komfort Ö  

samordna kvalitet Ö  

erbjuda variationsmöjlighet Ö  

underlätta reparationer Ö  

tåla slitage Ö  

förhindra missfärgning Ö  

maximera  miljövänlighet Ö  

tåla klimatvariationer Ö  

motstå korrosion Ö  

maximera stabilitet Ö  

 

Funktionsområde: Marknadsföring 

 

Funktion  Klass Anmärkning 

tilltala målgrupper Ö  

uttrycka kvalitet Ö  

skapa efterfrågan Ö  

skapa intresse Ö  

skapa förtroende Ö  

sprida kännedom Ö  

uttrycka tradition Ö  

medge trygghet Ö  

erbjuda frihetskänsla Ö  

stressa konkurrenter Ö  

äga produktnamn Ö  

framhäva fördelar Ö ergonomi, säkerhet mm. 

underlätta exportförsäljning Ö  

 



BILAGA 5 – KONKURRENTANALYS 

 

1 Konkurrentanalysen upprättades i samarbete med Gremo.  

 

Gremo 1050H 

Hytten har kantiga former och en svängd 

framruta. Den är fast och har lite dålig sikt 

uppåt. Det finns infällda lampor på sidorna på 

taket, men utanpå liggande nertill. 

 

 

 

John Deere 1270E 

Johne Deeres hytt har runda former med en 

svängd framruta. Hytten är svängbar och den 

har avancerade rutradier som är svåra att 

tillverka. Lamporna på taket sitter på en 

ställning, medan lamporna nertill sitter på själva 

skördaren.  

 

 

 

Rottne H14 

Rottnes hytt är kantig med en svängd framruta. 

Hytten är svängbar och den har bra sikt uppåt. 

Lamporna på taket sitter runt om på en 

ställning. Det finns två lampor framåt samt två 

på varsin sida. 
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1 Konkurrentanalysen upprättades i samarbete med Gremo.  

 

 

Ponsse Ergo 

Ponsses hytt är ganska kantig och har en 

svängd framruta. Hytten sitter fast, precis 

som Gremos. Lamporna sitter på taket och 

är justerbara.  

 

 

 

 

 

 

 

Valmet 931 

Hytten har mjuka radier och en svängd 

framruta. Den är väldigt hög och svängbar. 

Det finns många infällda lampor både på 

taket och nertill. 
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1 Konkurrentanalysen upprättades i samarbete med Gremo.  

 

 

Logset 8H 

Hytten har mjuka former och en väldigt 

svängd framruta samt en starkt välvd bakruta. 

Den är svängbar. Det finns lampor på taket 

som är justerbara samt några få nertill hytten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco Log 590D 

Hytten är ganska kantig och har en svängd 

framruta. Den är svängbar. Lamporna sitter i 

en rad både på taket och nertill. På taket sitter 

lamporna på en ställning. 

 

 

 



BILAGA 6 – KONCEPT OCH VISUALISERING 

 

 

 

  



BILAGA 6 – KONCEPT OCH VISUALISERING 

 

 

 

  

 
 



BILAGA 6 – KONCEPT OCH VISUALISERING 

 

 

 



BILAGA 6 – KONCEPT OCH VISUALISERING 

 

 

 

 

  



BILAGA 6 – KONCEPT OCH VISUALISERING 

 

 

 

 

  



BILAGA 6 – KONCEPT OCH VISUALISERING 

 

 

 

 

  



BILAGA 6 – KONCEPT OCH VISUALISERING 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 7 – SWOT-ANALYS 

 

 

 

SWOT-analys Hytt 7 

Styrka Svagheter 

 

- Nivellerande och svängbar hytt 

- Option till fler lampor 

- Justerbara lampor 

- LED-lampor för bättre ljus 

- Lampor i olika höjdnivåer för 

bättre ljus 

- Bättre synfält på grund av större 

framruta 

- Mer utrymme in/utvändigt 

- Säkerhet för föraren 

- Bättre individuell anpassning 

- Fast stol som ger bekvämare 

körning 

- Bättre komfort 

- Lätt att tillverka 

 

 

- Ingen erfarenhet av nivellerande 

och svängbara hytter 

- Begränsat höjdutrymme 

Möjligheter Hot 

 

- Nå ut till nya och fler kunder 

- Kunna konkurrera på hög nivå 

- Skapa nytt förtroende av 

kunderna 

- Ny utveckling bidrar till nya 

resurser 

- Bli marknadsledande med 

skördaren 

 

- Skeptiska kunder mot den nya 

modellen 

- För sen utveckling jämfört med 

konkurrenter 

- Om kunderna anser priset vara för 

högt jämfört med tidigare modell 

- Konkurrent kommer med bättre 

lösning 

 

 

Styrkor 

Den nya hytten är till skillnad från den gamla hytten nivellerande och svängbar, 

som i sin tur även innebär att stolen kommer vara fast. Att hytten är nivellerande 

framöver medför för föraren att det är bekvämare att köra skördaren. Det finns fler 

lampor än tidigare och lamporna är LED-lampor som ger bättre ljus och därmed 

förbättras synfältet. Även framrutan är något längre än på den gamla modellen, 

som också är positivt för synfältet. Hytten har mer sidoförvaringsutrymme och ger 

allmänt en bättre individuell anpassning till kunden. Dessutom konstruerades 

hytten på ett sådant sätt att den är lätt att tillverka. 
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Svagheter 

Eftersom Gremo inte har haft en nivellerande och svängbara hytt, saknas 

erfarenhet. Sedan har hytten en begränsad höjd invändigt som kanske kan 

begränsa komfortkänslan. 

Möjligheter 

Med den nya hytten har Gremo möjligheten att nå till nya och flera kunder. Gremo 

kan på nytt skapa förtroende och kunna konkurrera på en högre nivå. På så sätt 

finns möjligheten att bli marknadsledande med skördaren. En ny utveckling bidrar 

även till nya resurser. 

Hot 

Kunderna kan vara skeptiska mot den nya hytten och kanske inte köper skördaren. 

Då kan Gremo förlora viktiga kunder. Sedan finns det risk att Gremo är för sen 

med sin utveckling då de flesta konkurrenter redan har nivellerande och svängbara 

hytter på sina skördare. Därför kunde de redan skaffa förtroende hos sina kunder 

och samla erfarenhet. Ytterligare kan konkurrenterna kanske ta fram en bättre 

lösning, på grund av sin erfarenhet. Priset på skördaren kan anses vara för högt. 

 

 

Målet är att omvandla hot och svagheter till styrkor och möjligheter.  Problemet 

att kunderna kan vara skeptiska mot den nya skördaren och även mot den nya 

förarhytten kan undvikas genom att ge dem möjligheter till olika 

provningstillfällen, där de kan skapa förtroende till den nya tekniken. Gremo har 

en långvarig erfarenhet och har en fast kundkrets, som inte borde vara svår att 

övertyga om den nya teknikens fördelar. Att Gremo möjligtvis är för sen med sin 

utveckling kan inte ändras, men fördelen är också att de kan lära sig av sina 

konkurrenter och ta ut det bästa. På så sätt vänds en nackdel till en fördel. 

Eftersom Gremo kommer använda sig av den senaste och bästa tekniken, är risken 

att konkurrenterna tar fram en bättre lösning väldigt liten, då Gremo redan idag 

tillhör de marknadsledande företagen. 
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