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Sammanfattning
En grep är det verktyg man använder för att mocka hästars boxar, alltså städa bort avföring
från den ytan de står på i ett stall. De grepar som idag finns för mockning av djurstallar har
haft samma design i över 100 år. Mockning är ett tungt och tidskrävande arbete och med de
nya strömaterialen, alltså det underlag som är till för att göra boxens golv mjukare, så
behövs nu en ny spångrep för att boxen ska kunna mockas ren på ett effektivare sätt, samt
spara pengar och gynna miljön genom att mindre strömaterial går åt. Examensarbetet görs
tillsammans med Kamilla Fredberg som har tagit fram ett nytt material att tillverka
grephuvudena i som har potentialen att underlätta och effektivisera mockning. Materialet är
ett nät i stål som byter ut de plastpiggar som idag används. Själva materialet är alltså inte
nytt, utan det är användningsområdet för materialet som är nytt. Detta medför att det största
och mest tidskrävande problemet vid mockning löses, vilket är att man inte får upp de så
kallade småpluttarna. I detta examensarbete har jag använt Kamillas material för att ta fram
en ny, bättre anpassad grep.
Mitt syfte med det här projektet är att produktifiera Kamillas innovation. Eftersom
effektiviseringsproblemet redan har en lösning har jag fokuserat på andra relevanta problem
baserat på användarnas behov, form och handhavande.
Min designprocess och de metoder jag använt mig av har till stor del inspirerats av det jag
läst om i boken Design process och metod (Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind, 2015).
Eftersom min produkt är så pass användarcentrerad, samt att syftet var att uppfylla
användarnas behov, ökar behovet av kontakt med användarna. Jag har därför lagt stor vikt
vid intervjuer och användartester i projektet. De två största problemen som uppkom under
intervjuerna var att plasten på de befintliga greparna lätt går sönder, samt att det inte fanns
något alternativ för barn. Jag har även gjort flera analyser under projektet för att till exempel
få reda på vad som är tilltalande, värdefullt och vackert för just min målgrupp, vilket är viktigt
eftersom jag vill att min produkt ska uttrycka kvalitet. Det kom även upp flera mindre behov
av användarna under intervjuer och tester, till exempel att skaftet är kallt, grepen är tung och
att skruvarna i grepen matas ut.
Jag har först och främst bytt ut materialet mot stål som är mer slittåligt än plast, eftersom
plasten i de befintliga greparna lätt går sönder. Sedan har jag även skapat en grep som är
speciellt anpassad för barn. Förutom att barngrepen gör det enklare för barn att mocka så
bidrar den även med att öka barnens lust och vilja att testa mocka, och den minskar risken
för arbetsskador på barnen jämfört med om de använt en vuxengrep.
Sökord: Spångrep, barngrep, mockning, produktdesign, hästskötsel, stall.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
En grep är det verktyg man använder för att mocka hästars boxar (se figur 1, 2 och 3
nedan). Mockning innebär att städa bort hästens avföring och boxen eller spiltan är den ytan
hästen står på i ett stall. Det grepar som idag finns för mockning av djurstallar har samma
design som för 100 år sedan, bortsett från att de idag är gjorda av plast så att de blir lättare.
Spångrepar används dagligen av såväl vuxna som barn för att göra rent hästarnas boxar
och spiltor. Det är ett tungt och oergonomiskt arbete som tar tid då hästens avföring väger
mycket och man inte har mycket plats att röra sig på. Oftast behöver man mocka flera boxar
i rad, vilket gör arbetet mer tidskrävande. Nu när nya strömaterial, alltså det underlag som är
till för att göra boxens golv mjukare, har börjat användas i stallarna behövs en ny sorts grep
för att boxen ska kunna mockas ren på ett effektivare sätt, samt spara pengar och gynna
miljön genom att mindre strömaterial går åt.
Detta projekt har gjorts tillsammans med Kamilla Fredberg som har en innovation – ett nytt
användningsområde för ett befintligt material. Tanken är att grephuvudena ska tillverkas i
materialet. Detta finns inte på marknaden än och materialet har potentialen att underlätta
och effektivisera mockning och ge renare stall och därmed friskare hästar. Materialet är ett
nät av stål som byter ut de plastpiggar som idag används (se figur 4). Detta medför att det
största och mest tidskrävande problemet vid mockning löses, vilket är att man inte får upp de
så kallade småpluttarna. I detta examensarbete har jag använt Kamillas material för att ta
fram en ny, bättre anpassad grep.
Detta examensarbete har potential att praktiskt lösa ett effektiviseringsproblem då mockning
av boxar går långsamt på grund av det trånga utrymmet, avföringens vikt och att de
befintliga greparna inte är anpassade för nya strömaterial. Examensarbetet löser även
hållbarhetsproblem i och med att mindre strömaterial går åt, boxen blir renare och hästarna i
sin tur friskare.

Figur 1, 2 och 3 - Befintlig spångrep.
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Figur 4 - Kamilla Fredbergs innovation.

1.2 Syfte
Syftet med det här examensarbetet har varit att produktifiera Kamillas innovation. Eftersom
effektiviseringsproblemet redan hade en lösning har jag fokuserat på andra relevanta
problem baserat på användarnas behov, form och handhavande. Målgruppen var medvetna
hästmänniskor, alltså medvetna om kvalitet och miljö.

1.3 Mål
Det förväntade resultatet är en produktifierad spångrep baserad på Kamillas innovation. Den
förväntas uppfylla användarnas behov. Målet var att skapa en utseendeprototyp av den
färdiga designen.

1.4 Avgränsningar
Eftersom det inte fanns någon budget för detta arbete så tog jag ej hänsyn till pris för
tillverkningsmetoder eller material för slutprodukten. Detta gav mig ett större utbud av
tillverkningsmetoder att överväga vid designande av grepen. Jag lade dock själv inte ut
några enorma summor under projektet då jag är student med normal inkomst, vilket skapade
en ekonomisk begränsning i projektet. Detta medförde att prototypen inte tillverkades med
samma metoder som den ska göras i fabrik. Eftersom detta är ett examensarbete fanns det
även en tidsbegränsning, vilket innebar att jag inte hann utföra alla moment jag hade velat
under projektet. Dessa är till exempel flera användartester.
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2 Metod
Arbetet följde en designprocess, alltså en modell med olika metoder för att jobba med design
inom produktutveckling. Jag inspirerades av processen ur boken Design process och metod
(Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind, 2015). Jag började med research för att kunna identifiera
problemen. Denna fas var viktig för att syftet skulle kunna uppfyllas eftersom jag behövde
kunskap inom ämnen som jag inte är expert på. Produkten jag skulle ta fram är dessutom en
produkt som används ofta av målgruppen och därför behövde uppfylla deras behov. I
researchfasen ingick det intervjuer av målgruppen, både i stall och butik, för att veta vad
användarna ansåg vara problematiskt. Vid intervjuerna behövde jag ta hänsyn till
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s 9) som innebär att om jag intervjuar användarna
har de rätten att själva bestämma över sin medverkan. En marknadsanalys genomfördes för
att se vad som redan fanns på marknaden. Jag genomförde även en konkurrentanalys där
jag kollade hur konkurrenterna gått tillväga med till exempel form och tillverkning, samt vad
som var typiska drag för redskap generellt. För att få reda på vad som ansågs vara estetiskt
och kvalitativt för målgruppen så gjorde jag även en estetik- och kvalitetsanalys där jag
observerade produkter och redskap i ridsportsbutiker. Jag genomförde även en
litteraturstudie inom ergonomi då jag själv inte har djupgående kunskaper i ämnet, och på så
vis fick reda på vad som behöver tas hänsyn till vid utformningen av grepen. Detta var
speciellt användbart vid designande av barngrepen då jag behövde veta genomsnittliga mått
på barn för att kunna anpassa grepen efter deras kroppsbyggnad. En funktionsanalys
genomfördes där jag bestämde vilka funktioner som var viktigast vid utformningen av
spångrepen och vilka som eventuellt kunde uteslutas. Detta var bra för att få upp struktur på
de funktioner jag ansåg var viktiga.
Efter researchfasen gick jag vidare med idégenerering. För att uppfylla syftet var denna fas
viktig då jag behövde kunna tillämpa all research till olika idéer och lösningar. I fasen ingick
även att visualisera idéerna som genererats. I visualiseringsfasen fokuserade jag inte på
skissande, eftersom jag ville möta materialet innan jag skissade. Jag skapade istället
modeller av de idéer som jag ansåg var bäst för att på så vis kunna känna på formen. Jag
skapade först modeller i lera för att kunna känna och ändra på formen visuellt, sedan i nätet
för att få upp prototyper i rätt skala som gick att testa.
Efter idégenereringsfasen gick jag vidare med en utvärdering. Detta var nödvändigt för att
kunna se hur koncepten fungerade i verkligheten. I utvärderingsfasen genomfördes
användartester på de tre bästa koncepten för att se vilka av dessa som användarna ansåg
var bäst, och även synpunkter och feedback på de olika koncepten för att på så vis kunna
tillämpa åsikterna till en enda grep.
Efter utvärderingsfasen färdigställde jag slutkonceptet. Då ingick formgivning och detaljer för
att finslipa konceptet till den slutliga produkten. Jag valde även material baserat på grepens
form och funktion, samt valde tillverkningsmetod till grepen. Efter det arbetade jag i CAD,
som står för Computer Aided Design, för att få upp en hel modell av den färdiga grepen
innan jag tillverkade den. Detta gav mig möjligheten att se proportioner på grepen och på så
vis upptäcka fel. Ett exempel är att jag hade gjort vinkeln mellan skaftet och grephuvudet för
liten, vilket jag märkte när jag såg grepen i CAD. Det sista jag gjorde var att tillverka
utseendeprototypen, vilket jag gjorde genom att skriva ut den i 3D.
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Genomförande
3 Research
Researchfasen i detta projekt var till för att identifiera problemen med de befintliga greparna
samt behov som fanns hos användarna.

3.1 Analys av strömaterial
Eftersom grepen jag designade är anpassad för de nyare strömaterialen så gjorde jag en
analys av dessa material för att få en känsla av hur strömaterialen är, känns och vilka
egenskaper de har. Materialet som jag fokuserade mest på var spånpellets (se figur 5
nedan). Det materialet är väldigt populärt i Sverige och har egenskaperna att det dammar
mindre, samt tar lite plats vid förvaring eftersom det är pellets som blöts med vatten och
sedan faller isär till ett finkornigt strö (Nyman Myr & Skantz, 2018, s 5). Materialet kändes
både lätt och luftigt när jag själv fick känna på det. Den stora skillnaden mellan spånpellets
och torv, som är ett äldre strömaterial, var att spånpelletsen var mycket mer finmald medan
torven innehöll klumpar och små rötter.

Figur 5 - Strömaterialet spånpellets.
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3.2 Intervjuer
Wikberg Nilsson et al. (2015, s 83) beskriver att intervjuer är bra för att få värdefull
information om hur en produkt upplevs, användarnas åsikter, attityder och mera kring
produkten.
Jag har gjort intervjuer i både stall och butik. Detta eftersom jag ville veta först och främst
från användarna hur de upplevde grepar vid mockning, men även hur de resonerar vid köp
av grep i butik. Jag har även gjort ett inlägg i en hästgrupp med över 6000 medlemmar på
Facebook för att väcka diskussion och åsikter från så många som möjligt.

3.2.1 Intervjuer i stall
De frågor jag ställde till användarna här var först och främst hur länge de ridit och hur ofta de
mockar, för att veta att jag intervjuade lämpliga personer från målgruppen. Sedan ställde jag
frågor som handlade om mockning. Efter det gick jag vidare till frågor om själva grepen. Sex
stycken personer intervjuades i stall, varav tre stycken var i tonåren, och tre stycken var
vuxna. Nedan följer en fullständig punktlista på de förberedda intervjufrågorna jag utgick
ifrån vid intervju i stall. Frågorna utvecklades beroende på vad användaren svarade och alla
frågor som ställdes vid intervjutillfället är därför inte med i punktlistan. Svaren finns med som
en sammanställning efter intervjufrågorna.
Intervjufrågor vid intervju i stall:
● Hur länge har du ridit?
● Hur ofta mockar du?
● Vad är viktigt att tänka på när man mockar? Varför?
● Vad är det jobbigaste med att mocka? Varför?
● Hur lång tid tar det att mocka en box?
-Känner du att det är en rimlig tid?
● Har du någonsin råkat ta sönder en grep?
-Hur gick den sönder?
● Vad kan orsaka att en grep går sönder?
● Vad är det sämsta och bästa med grepar?
● Vilken egenskap hos grepen är viktigast?
● Finns det någon egenskap du vill att en grep ska ha, som den inte har nu?
● Hur fungerar förvaring av grep?
Sammanställning av intervjuerna i stall:
● Samtliga började rida mellan 7-9 års ålder.
● Samtliga mockar mellan 1-4 boxar varje dag.
● Viktigt att få bort all avföring, det ska bli helt rent i boxen.
● Det ska vara lagom med spån i boxen, är det för lite kan hästen få liggsår.
● Mockning leder till belastning på ryggen.
● Det är tungt att mocka då grepen med avföringen väger mycket.
● Man byter inte grepp, så det blir mycket repetitiva rörelser.
● Småpluttar är tidskrävande då de inte fångas upp av grepen.
● Det går inte att sila småpluttar då de ramlar igenom piggarna.
● Många tar upp småpluttar med händerna.
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Grepar går sönder vid kraftiga rörelser eller stöter i väggar.
Att piggarna knäcks är det vanligaste sättet grepar går sönder på.
Att grephuvudet lossnar från skaftet är ett annat sätt de brukar gå sönder på.
Infästningen till handtaget lossnar ibland, alltså att skruven matas ut.
Det är svårt att sila med full grep då lasten ramlar av på sidorna.
Det är svårt att transportera grepar i bil, till exempel till tävling.
Greparna förvaras på krokar i stallet där de hängs upp.
Greparna väger en del, speciellt om de har högre kanter.
Det är lättare att sila när grepen har högre kanter.
Man bör mocka snabbt vid tävlingsstall eller om man har det som yrke.
Ibland behövs en kratta utöver grepen, för smårester. Då behövs alltså två verktyg.
Man vill kunna få plats med mycket på grepen.
Många upplever att den skålade formen är lättare att använda.
Balansen i många grepar är dålig. Det är för tungt huvud gentemot handtag.
Plasten är klen, grephuvudet går ofta sönder på vinterhalvåret.
Metallskaftet är kallt att hålla i.
Skaftet är inte så greppvänligt.

3.2.2 Intervjuer i butik
I butik pratade jag med två personer från personalen på Hööks, som är en hästbutik. De
frågor jag ställde där handlade om försäljning av grepar, vad kunden letar efter, samt om
kunderna reklamerar eller klagar på greparna på något vis. Nedan följer en fullständig
punktlista på de förberedda intervjufrågorna jag utgick ifrån vid intervju i butik. Frågorna
utvecklades beroende på vad personalen svarade och alla frågor som ställdes vid
intervjutillfället är därför inte med i punktlistan. Svaren finns med som en sammanställning
efter intervjufrågorna.
Intervjufrågor vid intervju i butik:
● Hur ofta säljer ni grepar?
● Finns det många olika sorters grepar?
-Vilken sorts grep är populärast? Varför?
● Brukar folk fråga efter något speciellt när de köper grep?
-Är det någonting med grepar som folk brukar klaga på?
-Bryr de sig mest om kvalitet eller pris? Varför?
-Spelar utseendet någon roll? (färg/form)
● På vilka sätt brukar grepar gå sönder?
● Vilket strömaterial säljer ni mest av?
Sammanställning av intervjuerna i butik:
Det jag fick ut av intervjuerna var att de säljer flera grepar varje vecka, varav
standardmodellen är mest populär eftersom den är billigast. Den modellen finns i flera
färger, men svart är vanligast att kunden köper. De i färger används mest av yngre
användare. Personalen hade aldrig varit med om att en kund har reklamerat en grep eller
kommit tillbaka och klagat i efterhand. Deras kunder är inte kräsna när det gäller kvalitet och
brukar bara köpa den billigaste. De som intervjuades nämnde att kunderna antagligen väljer
den billigaste eftersom de vet med sig att greparna förr eller senare kommer gå sönder,
även fast plasten sägs vara “okrossbar”.
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3.2.3 Inlägg/diskussion på Facebook
Jag gjorde ett inlägg i gruppen “Hästfolk i Gävleborg” på hemsidan Facebook. Gruppen har
drygt 6600 medlemmar och inlägget fick sammanlagt 70 svar. Där frågade jag övergripande
frågor för att medlemmarna skulle kunna tolka det på olika sätt och ge mer varierade svar.
Jag frågade vad de hade för synpunkter på de grepar som finns idag, vad som är bra eller
dåligt och vad som är jobbigt vid mockning (se figur 6 nedan).

Figur 6 - Inlägget som lades upp i gruppen Hästfolk i Gävleborg på Facebook för att skapa diskussion.

De svaren jag fick som upprepades mest var att det behövdes mindre avstånd mellan
piggarna då småpluttar från hästbajset ramlar igenom. Många sade också att stången var
kall och att man borde kunna justera längden för att anpassa grepen för olika kroppslängder,
samt bättre anpassad för barn. Jag fick även många olika åsikter som var mer personliga
och ibland sa emot varandra, vilket gjorde att jag inte kunde ta hänsyn till allt. Jag ansåg
ändå att det var nyttig kunskap för det här projektet.
Övriga synpunkter från målgruppen:
● Det är ingen jämvikt i grepar, alltså de är obalanserade.
● Piggarna slits ner eller går av med tiden.
● Skruvarna matas ut med tiden.
● Det är bra när det är kant på greparna.
● Greparna är generellt tunga.
● Piggarna är för korta. Man får inte upp tillräckligt på grepen.
● Det bör finnas T-format handtag.
● Skaftet är för tjock för barnhänder.
● Grepen bör kunna följa golv och väggar lätt.
● Man bör kunna använda handtag och skaft till olika redskap, till exempel kunna ta av
grephuvudet och sätta på en spade eller kratta istället för att spara plats och material.
● Plasten spricker på vintern.
● Grephuvudet känns för brett och osmidigt.
● Många gillar den skålade formen bäst.
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3.3 Marknadsanalys
En marknadsanalys är till för att identifiera möjligheter för utveckling, samt fastställa vad en
verksamhet eller produkt redan har och kan (Wikberg Nilsson et al., 2015, s 49). Jag gjorde
en marknadsanalys för att se vad det i nuläget fanns för alternativ till grepar runt om i
världen, samt vilka likheter dessa alternativ hade. Majoriteten av alternativen hade samma
grundform, ett huvud och ett skaft. Man använde även majoriteten av greparna på samma
sätt, likt en spade.
Sverigegrepen, se figur 7,8 och 9 nedan, är en ergonomiskt utformad grep. Handtaget är
utformat för att ryggen ska vara i en rak position vid mockning. Detta bygger dock på att
användaren är en viss längd och har en viss kroppsbyggnad. Denna grep fungerar till
exempel inte alls lika bra på väldigt korta eller väldigt långa personer. Åsikterna från
användare är väldigt blandade. Vissa älskar den, medan andra hatar den. Många upplever
även att upphängning och förvaring av denna grep är sämre då skaftet är kurvigt och grepen
generellt är större. Grepen har en officiell Facebooksida som skapades 2011 och idag har
223 gillningar (Sverige Grepen AB, 2011).

Figur 7, 8 och 9 - Sverigegrepen.
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Standardmodellen av grepar (se figur 10 nedan) är den som man oftast ser i stall. Det finns
även en modell “mini” av standardgrepen (se figur 11 nedan). Det innebär att grephuvudet är
smalare än på standardmodellen, men stången är lika lång. Detta är bra om man har en
svagare kroppsbyggnad, vilket passar bra till barn. Längden på stången gör dock så att det
blir oergonomiskt för barn att använda “mini”-modellen, även om huvudet är mindre. Barnet
behöver i så fall antingen hålla längre in på stången, vilket ger dåligt grepp, eller hålla vid
handtaget, men då ha grephuvudet längre ifrån sig, vilket ger obalans.

Figur 10 och 11 - Klassisk grepmodell och modellen “mini”.

Grepmodellen med extra höga kanter (se figur 12 nedan) gör det lättare att skaka bort
strömaterialet utan att avföringen ramlar ur, men känns tyngre och mer obalanserad då den
blir väldigt framtung. Eftersom man får på mer avföring på denna grep så bidrar även den
faktorn med att grepen blir framtung. Denna grep är bättre anpassad för till exempel
mockning av ridhus där man istället vill kunna få på så mycket som möjligt på grepen utan
att behöva tömma den, eftersom man oftast inte har någon skottkärra nära.

Figur 12 - Grep med höga kanter.
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Alugrepen (se figur 13 nedan), är gjord i aluminium för att vara hållbarare och klara högre
belastning. Formen upplevs dock jobbigare och otäckare att använda av användarna då
piggarna är breda och platta och skrapar gärna mot betonggolv, samt att grepen generellt är
väldigt platt med stora hål för filtrering.

Figur 13 - Alugrepen.

Det finns en skålad modell av standardgrepen (se figur 14 nedan). Många användare
upplever att den är smidigare, lättare att använda och även mer estetiskt tilltalande.
Smidigheten beror på att den inte behöver några kanter eftersom avföringen hamnar i
skålformen, vilket i sin tur gör det lättare att tömma ut avföringen i skottkärran.

Figur 14 - Skålad grepmodell.
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Det finns grepar med teleskopskaft som gör så man kan justera längden på stången (se figur
15 och 16 nedan). Många användare nämnde att de ville ha ett justerbart skaft så att deras
barn kan mocka. Det negativa med om ett barn skulle använda denna är att även om
längden är rätt anpassad så kommer grephuvudet vara för tungt och skapa obalans för
barnet, vilket är oergonomiskt och kan ge ryggskador. Är det ett mindre barn så kommer
skaftet även vara för tjockt för att de ska kunna få ett bra grepp.

Figur 15 och 16 - Grep med teleskopskaft.

En modell jag hittade går att plocka isär för lättare förvaring och transport (se figur 17
nedan). Hela grepen, både huvud och skaft, är även tillverkad i metall för att hålla bättre.
Vikten av materialet gör dock grepen tung, samt att formen på huvudet är platt vilket gör det
svårare att filtrera strö utan att avföringen ramlar av på sidorna.

Figur 17 - Ihopplockbar grep i metall.

Stable Poop Scooper (se figur 18 nedan) är ett alternativ till grep som består av två delar. En
skrapa och en uppsamlare. Man skrapar in avföringen i uppsamlaren och skakar sedan bort
strömaterialet. Det negativa med denna är att man behöver böja och resa på sig flera gånger
för att få upp avföring från olika ställen i boxen. Detta alternativ var det enda jag hittade som
inte bestod av grephuvud och skaft.

Figur 18 - Stable Poop Scooper.
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Stable Mate Sieve (se figur 19, 20 och 21 nedan) är en grep som har ett huvud i galler och
är till för att filtrera mindre pluttar. Denna är lik det materialet jag jobbar med, men den är inte
estetiskt utformad efter ett stall, vilket kan vara en anledning till varför den inte är populär.
Gallret underlättar filtrering, men formen på huvudet gör dock så man måste vända grepen
nästintill upp och ner innan avföringen ramlar ut i skottkärran. Grepen har en officiell
Facebooksida som skapades 2015 och idag har 2755 gillningar (Lloyd's Equine Supplies •
Stable Mate Sieve International, 2015).

Figur 19, 20 och 21 - Stable Mate Sieve.

Grip Equip UF (se figur 22, 23 och 24 nedan) är ett galler som sätts utanpå grepen för
enklare filtrering av småpluttar, likt det materialet jag jobbar med. Formen är dock väldigt
platt utan kanter, vilket innebär att mycket kommer ramla av på sidorna när man skakar
grepen. Eftersom man måste sätta på och ta av gallret beroende på om man vill mocka stora
högar eller småpluttar så blir det ett extra moment i mockningen. Grepen har en officiell
Facebooksida som skapades 2018 och har 42 gillningar (GripEquip UF, 2018).

Figur 22, 23 och 24 - Grip Equip UF.
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3.4 Analys av redskap och mått för barn
Jag analyserade längden i centimeter på skaften på olika trädgårdsredskap för den yngre
målgruppen, varav resultatet visas i tabell 1 nedan. Efterfrågan på barnanpassade grepar
var stor och utbudet litet, vilket är varför jag valde att göra en grep även för barn.
En annan anledning var att mockning är ett tungt arbete och i stallar är ett av de vanligaste
symptomen som kommer från dålig ergonomi MSD (musculoskeletal disorder), där ungefär
25% av europeiska arbetare har ryggsmärtor och 23% muskelsmärtor (Löfqvist, 2012, s18).
Jag tänkte att eftersom skaderisken är så hög för vuxna så bör man försöka minimera risken
för arbetsskador på barn genom att bättre anpassa en grep efter deras kroppsbyggnad. Det
kommer underlätta arbetet för barnen som vill mocka och därav minska risken för skador
som kan uppkomma av att använda en för stor grep som inte är lämplig för barn.
Jag tog mest hänsyn till måtten på spadar då rörelsemomenten vid användning är väldigt
lika de som används vid mockning. Vissa butiker hade inte alla sorters redskap för barn och
därav lämnas vissa rutor tomma i tabellen.
Tabell 1 - Längd i centimeter på barnredskap.

Redskap

Granngården Fiskars

Spade

K-rauta

91

Kratta

72

78,6

Skyffel

70

88,1

Räfsa

80,3

Kvast

85

73

Gårdsman

Nyby

Medellängd

86,5

90

89,2

75

75

74,7

89

86

83,3
80,3

82

90

85,7

Jag ville att min barngrep skulle fungera från åldern 7 år och uppåt eftersom det var vid den
åldern många jag intervjuade började bli aktiva inom ridsporten och därmed började hjälpa
till att mocka. För att kunna ha grepen så länge som möjligt valde jag att utgå ifrån en
genomsnittlig flicka på 12 år. Jag valde flicka eftersom majoriteten av ryttare är tjejer
(Klomsten, Skaalvik, Espnes, 2004). En normallång grep går ungefär till armhålan på en
genomsnittlig vuxen, så jag räknade och jämförde måtten från tabell 1 med måtten för en
genomsnittlig 12-årig flicka, som beskrivs av Stephen Pheasant (1996, s 207).
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Genomsnittliga mått för brittisk flicka 12 år:
Full längd - 150 cm
Axelhöjd - 121,5 cm
Armbågshöjd - 94 cm
Axel-armbåge längd - 31,5 cm
När jag tittade på längden mellan axel-armbåge på vuxna människor så såg jag att armhålan
satt ungefär en tredjedel ner från axeln. Med denna information antog jag att armhålehöjden
på en 12-årig flicka var ungefär 111 cm. Det innebar att om jag använde samma längd på
skaftet som den genomsnittliga längden på en spades skaft var, så behövde jag göra
grephuvudet 21,8 cm långt, vilket kändes rimligt.
Uträkning:
31,5 / 3 = 10,5
121,5 - 10,5 = 111
111 - 89,2 = 21,8
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3.5 Konkurrentanalys
Jag gjorde en konkurrentanalys för att få en bild av vad den allmänna känslan för kvalitet på
trädgårdsredskap var. Jag ville även få reda på vilka tillverkningsmetoder och material
kvalitativa konkurrenter använde. Jag analyserade Fiskars och Granngårdens
trädgårdsredskap.
Majoriteten av skaften i butik var gjorda i lackat trä (se figur 25 och 26 nedan). Trä är starkt i
förhållande till sin låga vikt och är en naturlig råvara i Sverige. Det är förnybart, lättillgängligt
och enkelt att underhålla (Svenskt Trä, u.å.). På Fiskars använde de träslaget ask. Ask är
hårt och segt, vilket gör så det blir tåligt. Träslaget används mycket idag till just verktygsskaft
(Träcentrum, u.å.). Träskaften var lackade, vilket gjorde skaften tåligare. “En lackad yta blir
slitstark och hållbar och skyddar träet” berättade Alma på Fiskars kundservice.

Figur 25 och 26 - Trädgårdsredskap i butik, majoriteten har träskaft.

De flesta av redskapens huvud var gjorda i metall (se figur 27 till 30 nedan). Av Fiskars
redskap var majoriteten gjorda i högkvalitativt stål och var formade så att jobbet skulle bli så
lätt som möjligt. “Ju lättare jobbet blir, desto mindre slitage blir det på verktyget” förklarade
Alma. Enligt Åstedt (2009) är stål hållfast, formbart och slittåligt för hårt arbete, vilket gör så
materialet passar bra för verktyg och trädgårdsredskap. På flera av redskapen hade man
nitat eller skruvat fast huvudet i skaftet, men på andra syntes inga nitar eller skruvar. Jag tror
att man då istället har limmat fast skaftet. Bland befintliga grepar var det vanligast att man
fäste huvudet med en genomgående skruv och mutter på baksidan.

Figur 27, 28, 29 och 30 - Fiskars trädgårdsredskap, huvudena är gjorda i högkvalitativt stål.
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Överlag så hade redskapen väldigt tydliga former, det var inga onödiga smådetaljer eller
krimskrams. Det var omsorg i designen och de snålade inte med materialen. Man såg att
känslan över redskapen var anpassad efter redskapets användningsområde. Känslan kunde
vara smidig och enkel som en räfsa för att samla löv, eller robust och kraftig som en spade
som ska gräva sig ner i stenig jord.
Jag tittade även på vad Grip Equip UF har använt för tillverkningsmetoder då den grepen har
liknande material som det jag jobbade med. De hade vikt metallplåt dubbelt och nitat fast
nätet mellan plåten (se figur 31 och 32 nedan).

Figur 31 och 32 - Grip Equip UF, vikt metallplåt som är fastnitad för att hålla fast nätet.
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3.6 Estetik- och kvalitetsanalys av målgruppen
Eftersom jag ville att min produkt skulle uttrycka kvalitet så var det viktigt att jag visste vad
min målgrupp ansåg var högkvalitativt och estetiskt. Jag har därför analyserat produkter från
butikerna Granngården och Hööks.

3.6.1 Vad är estetik för min målgrupp?
Det första intrycket jag fick av att gå in i butikerna var att det var mycket läder (se figur 33 till
36 nedan) och mycket mörka färger, som svart och brunt. Det var en stel och hård känsla,
samtidigt som det kändes äkta och naturligt.

Figur 33, 34, 35 och 36 - Träns, sadel, ridskor och sadelgjordar i butik. Allt är tillverkat i läder.
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När jag tittade noggrannare så märkte jag att mycket av den synliga utrustningen man
använder vid ridning, såsom hjälmar, schabrak (det täcke man lägger under sadeln för att
minska skav), pannband (en del av tränset som sitter på hästens huvud och används för att
styra hästen), ridspön (piska som används för att få hästen att gå snabbare) och grimmor
(remtyg som sitter runt hästens huvud och används för att binda eller leda hästen), var
utsmyckade med glitter och diamantliknande ädelstenar (se figur 37 till 41 nedan).

Figur 37, 38, 39, 40 och 41 - Pannband, hjälmar, schabrak och ridspön i butik. Utsmyckat med glitter
och diamantliknande ädelstenar.

På hästutrustning som grimmor, benskydd (skydd som fästs runt hästens ben för att minska
skav), schabrak, täcken och sadelgjordar (rem som sitter under hästens mage och håller
sadeln på plats) var vit ull eller päls inte ovanligt (se figur 42, 43 och 44 nedan). Ull är till för
att minska friktion och förhindra att hästen får skavsår. Det transporterar även bort fukt och
isolerar mot både kyla och värme (Diamond Wool Pad Company, u.å.).

Figur 42, 43 och 44 - Benskydd, sadelgjordar och grimmor i butik. Försett med ull eller päls.
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På det mesta av utrustningen fanns glansiga metalldetaljer (se figur 45 till 48 nedan).
Spännen, ringar, kedjor, nitar och mera var gjort i metall. En del av metalldetaljerna hade
ingen funktion, eller skulle kunna bytas ut mot något enklare eller billigare material med
minst lika bra kvalitet, men jag tror att man har kvar just metall av både estetiska och
traditionella skäl.

Figur 45, 46, 47 och 48 - Grimmor, grimskaft, ridspön och bett i butik. Samtliga innehåller
metalldetaljer.

Annan skötselutrustning som ryktsaker, alltså borstar och dylikt som man håller hästen ren
med, var vanligtvis i lackat trä och plast.
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3.6.2 Vad är kvalitet för min målgrupp?
Det mesta av det man såg i butik var gjort av naturliga material, till exempel läder, metall och
trä. Det fanns produkter i andra material också, som till exempel sadlar av fuskläder och
ryktborstar i plast, men dessa produkter ansågs generellt inte vara av lika hög kvalitet och
var inte lika populära. Det märktes eftersom det inte fanns lika stort utbud av dessa
produkter och de var dessutom billigare.
Utrustningen var generellt väldigt tung och kändes maffig. Det kändes som att tillverkarna
inte hade snålat med materialen. De flesta av materialen var också behandlade på något vis.
Lädret var smörjt, metallen var putsad och blank och träet var lackat. Tillverkarna har
behandlat materialen med omsorg.
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3.7 Funktionsanalys
Enligt Österlin (2016, s 61) är en funktionsanalys ett bra sätt att ta reda på vart man vill
komma, fokus ska ligga på vad man vill lösa, inte hur det ska lösas. Jag gjorde därför en
funktionsanalys baserat på den research jag samlat in för att tydligt få upp vilka funktioner
som var nödvändiga baserat på användarnas åsikter, behov och mina analyser.
Funktionsanalysen visas i tabell 2 nedan.
Tabell 2 - Funktionsanalys.
HF=Huvudfunktion, N=Nödvändig funktion, Ö=Önskvärd funktion
Funktion

Kommentar/Beskrivning

Klass

Underlätta

Rengöring

av box

HF

Minimera

Tid

vid mockning

N

Underlätta

Rengöring

av små rester (pluttar, höstrån)

N

Underlätta

Filtrering

av strömaterial

N

Minimera

Spill

av strömaterial

N

Öka

Livslängd

material, form

N

Underlätta

Mockning

för barn

N

Innehålla

Estetik

N

Tåla

Väder

N

Tåla

Slitage

N

Uttrycka

Kvalitet

N

Innehålla

Balans

viktmässigt

Ö

Minimera

Vikt

material

Ö

Minimera

Kyla

vid hudkontakt

Ö

Innehålla

Greppvänlighet

Ö

Underlätta

Återvinning

Ö

Minimera

Pris

i butik

Ö

Underlätta

Transport

långa sträckor

Ö

Minimera

Belastning

på ryggen

Ö
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4 Idégenerering
Denna fas handlar enligt Wikberg et al. (2015, s 104-109) om kreativitet, att skapa idéer och
lösningar. Man ska hitta nya infallsvinklar på gamla problem.
Idégenereringsfasen bestod för mig mest av att få upp volym och form på idéerna i mitt
huvud. Jag har experimenterat med olika former för att komma fram till olika lösningar.
Fasen har inte inkluderat skissande eftersom jag ville möta materialet jag skulle jobba i
innan jag började skissa. Materialet valde jag efter användartesterna och när jag visste mer
om vilken form jag skulle gå mot, och efter att jag estetiskt och kvalitativt analyserat
målgruppen.

4.1 Prototyp
Prototypande innebär att experimentera med olika material, modeller och metoder för att
utforska olika alternativa lösningar (Wikberg et al., 2015, s 154).
När jag började generera idéer så valde jag att redan från början utgå ifrån de klassiska
grepformerna eftersom det framgick att formen på huvudet inte var något stort problem,
samt att målgruppen var konservativ och skeptisk till stora förändringar. Det finns exempel
på tidigare försök att ändra form och material inom hästsporten, men det mesta misslyckas
och uppskattas inte av målgruppen. Ett exempel är kolfibersadeln som skulle ha mycket
lägre vikt än en vanlig sadel (Propeller, 2005), vilket är bättre inom till exempel hoppning där
hästen ska lyfta högt från marken och därför bör bära så lite extra vikt som möjligt. Sadeln
blev dock inte populär på marknaden och jag tror att det är på grund av att sadeln hade en
helt annan estetik än den som hästmänniskor är vana vid.
Jag experimenterade med olika djup, bredd, tjocklek och kanter i olika former för att få fram
olika lösningar. Då kollade jag på hur grepen upplevdes visuellt. Jag ville att den skulle
upplevas smidig och lätt, utan att man ens behövde känna på den. Jag ville samtidigt att den
skulle kännas hållbar och tålig. Jag experimenterade upp formerna i liten skala i lera först så
att jag lätt kunde ändra och anpassa formerna som jag ville (se figur 49). Senare fick jag upp
formerna i full skala i ståltrådsnätet, som var del av Kamilla Fredbergs innovation.

Figur 49 – Modeller i lera.
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Jag kom fram till tre stycken prototyper i olika former med tre stycken olika skenor. Alla tre
prototyperna var som sagt baserade på de former som grepar har idag. Jag började med en
mer skålad form (figur 50) och en fyrkantigare med kanter (figur 51). Den tredje grepen var
anpassad för barn då den gjordes kortare och huvudet mindre (figur 52). Jag valde att
inkludera en grep för barn eftersom jag i intervjuerna märkte att efterfrågan var stor, samt att
jag i marknadsanalysen märkte att det inte fanns något utbud av barngrepar på marknaden.
Det som fanns var teleskopskaft så man får rätt längd på grepen, men då var grephuvudet
fortfarande stort, vilket skapar obalans och är oergonomiskt för ett barn att använda. Sedan
fanns även modellen “mini” där huvudet var mindre, men stången var i vuxenlängd, vilket
också skapar obalans och dålig ergonomi för barn. Många barn med äldre syskon som tar
hand om sin egen häst vill gärna följa i deras fotsteg och känna sig lika duktiga. Jag tycker
därför det är viktigt att lyfta denna vilja och lust till att testa nya saker genom att göra
redskap som är anpassade för barn istället för att försvåra det för dem genom att endast ha
redskap som ger dem ryggskador. Formen på grephuvudet för barn försökte jag ge en tydlig
känsla av enkelhet. Jag smalnade av huvudet ordentligt och gjorde istället huvudet lite
längre. Detta tyckte jag gav en känsla av stabilitet och smidighet eftersom formen nu följer
skaftet bättre och inte sticker ut så långt.

Figur 50, 51 och 52 - Skålat grephuvud, grephuvud med högre kanter, barnanpassat grephuvud.
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Jag experimenterade även med olika skenor. Där var målet att skapa en skena som greppar
underlaget bra både när det är torrt och fuktigt, och enkelt kan slinka in under den tunga
avföringen. Mina idéer här grundades i olika redskap där man skopar upp material som
spadar, skopor, gafflar, tårtspadar och liknande. Jag försökte återskapa formen av de olika
redskapen på skenorna i kartong, innan jag bestämde mig för tre former som jag sedan
vidareutvecklade och skapade i aluminium. Jag valde att göra flera olika former på skenorna
eftersom detta är en del av grepen som inte funnits tidigare och det därför inte fanns några
tidigare tankar eller åsikter kring detta. De former jag gick vidare med var först och främst en
platt skena (figur 53) som var baserad på en spades form. Sedan en skena med en mer
pigg-liknande form (figur 54) som var inspirerad av gafflar, samt den formen som grepar har
idag och användarna därför är vana vid. Till sist testade jag en skena med taggar (figur 55)
som var lite vassare och baserad på spetsen av en tårtspade, eftersom en tårtspade är
utformad för att enkelt kunna komma in under tårtan och jag ville att skenan ska göra det
enklare för grepen att komma in under avföringen.

Figur 53, 54 och 55 - Platt skena, skena med piggar, skena med taggar.

Jag sågade ut skenorna i aluminium och använde mindre aluminiumplåtbitar på baksidan för
att limma fast skenorna på näten (se figur 56 nedan). Jag använde även popnitar för att vara
extra säker på att skenorna inte skulle lossna vid användartesterna.

Figur 56 - Skena och aluminiumplåtbit, inför ihoplimning av skena.
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5 Utvärdering
Utvärderingsfasen har bestått av användartester för att jag skulle kunna få åsikter från
användarna om vad som var bra och dåligt med mina idéer, vilket var viktigt eftersom
produkten jag designade var så pass användarcentrerad. Jag lade stor vikt vid att produkten
skulle uppfylla användarnas behov, vilket var ännu en anledning till att detta arbete var
beroende av användartester.

5.1 Användartester
Under användartesterna utvärderades greparnas form och skenorna av 6 vuxna, samt 3
barn, varav två var 8 år och en var 11 år (se figur 57 till 62 nedan). En sammanställning av
åsikterna om respektive grep och skena finns nedan. Innan användarna började testa
funktionsprototyperna frågade jag vilken de trodde skulle vara bäst och varför genom att
endast titta på greparna. Detta för att få en uppfattning om hur användare skulle uppleva
greparna i butik, där de inte får möjlighet att testa dem. Sedan frågade jag igen vad de tyckte
om de olika greparna efter testerna.
Användarnas tankar innan testerna, samt om de stämde:
● Två vuxna trodde att den skålade grepen skulle vara bäst då formen liknade
greparna de använde nu, samt att den ser starkast ut. En av dessa personer trodde
också att den raka skenan skulle vara bäst för att den liknade en spade, medan den
andra personen inte hade några tankar kring skenorna. Efter testerna visade det sig
att båda gillade den skålade grepen bäst, men hon som trodde att den platta skenan
skulle vara bäst ändrade sig till den med piggar då den greppade underlaget bättre.
Den platta skenan var svårare att köra genom ströet som var fuktigt.
● En annan vuxen trodde att hon inte skulle gilla den skålade grepen då den såg så
stor ut och hon trodde att grepen med höga kanter skulle kännas bäst att skaka, men
efter testerna tyckte hon att den skålade var bäst.
● En sista vuxen användare trodde att hon skulle gilla den lilla grepen bäst då hon
brukar mocka med en hand, men att den skulle vara utan kanter då huvudet kändes
för litet. Efter testerna tyckte hon att den lilla var bäst, men hon gillade huvudformen
på de skålade bäst, och ville ha en mindre variant av det skålade huvudet på
barngrepen.
● De två 8-åringarna trodde att barngrepen skulle passa dem bäst eftersom den var
mindre, vilket de även tyckte efter testerna.
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Figur 57 och 58 - Test av barngrepen.

Barngrepen, skena med taggar:
● Bra längd för barn. De 3 barnen som testade den gillade att den var kortare än
befintliga grepar, men huvudet kan få vara lite bredare.
● Barnen som testade tyckte att vikten var bättre än på de befintliga greparna.
● Formen på huvudet kändes för kantig, speciellt då kanterna gick rakt upp. Man hade
kunnat luta ut kanterna så formen blir mer öppen, eller göra en skålad form som på
den stora.
● Bra form på skenan i och med att inget fastnar i den, till exempel hö, men tänderna
greppar dock inte strömaterialet så bra. Taggarna fastnar också i betonggolvet som
är skrovligt.
● Det lilla grephuvudet gör så att nätet blir stabilare, mer spänt och inte fladdrar så
mycket, jämfört med de andra två prototyperna.
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Figur 59 och 60 - Test av den skålade grepen.

Skålade grepen, rak skena:
● Skenan uppskattades inte då det upplevdes som att man fick upp för mycket
strömaterial på den. Skenan var för bred, den kunde vara mycket smalare.
● En taggig skena till denna form höll flest med om vore bäst.
● Pinnarna i mitten av huvudet uppskattades, då grepen upplevdes stabilare och
starkare.
● Grepen var tyngre än de andra två prototyperna, men rätt lik de befintliga greparna i
vikt. Mockar man 1-3 boxar var detta inget problem ansåg användarna, men mockar
man 10 boxar är det inte bra.
● Den skålade formen gjorde att högre kanter inte behövdes. Formen kändes smidig
och lätt att tömma i skottkärran.
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Figur 61 och 62 - Test av grepen med höga kanter.

Grepen med höga kanter, skenan med piggar:
● Flest gillade skenan på denna. De ville dock ha lite större mellanrum mellan piggarna
då hö kunde fastna där, vilket är vanligt med de befintliga greparna.
● Taggarna på skenan kändes platta. Användarna ville ha lite mer volym eller rundad
botten på dem.
● Man behövde skaka lite extra vid filtrering med denna form då huvudet var platt, men
grepen behöll avföringen bra tack vare kanterna.
● Kanterna kändes dock för höga vid tömning, då man behövde vända grepen mer för
att kunna tömma allt.
● Nätet kändes inte helt spänt, så grepen blev lite instabil.
● Denna form kändes bättre anpassad till ridhus, där grepen behöver kunna hålla
mycket avföring när man inte har en skottkärra nära. I boxen var detta inte lika
nödvändigt då man kunde tömma grepen hela tiden.
● Vikten kändes lägre på denna jämfört med befintliga grepar.
Allmänt:
● Nätet upplevdes generellt smidigare och effektivare än de befintliga plastpiggarna.
● Aluminiumskaftet vägde mycket.
● Piggar på skenan var mer uppskattat än en rak skena.
● Den skålade formen var mest uppskattad.
● Prototyperna var lite veka och ostabila, vilket inte gav en exakt rättvis bedömning.
● Samtliga höll med om att det känns som denna innovation med nät inte kommer gå
sönder lika lätt som greparna med piggar.
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6 Färdigställa koncept
6.1 Form
Jag beslutade att använda den skålade formen för både vuxen- och barngrepen eftersom
det var den formen som var populärast under användartesterna (se punkt 5.1). Barnen
ansåg att de ville ha ett bredare grephuvud till barngrepen och att grephuvudet de fick testa
kändes för kantigt, därför har jag valt att använda den skålade formen även till barngrepen.
Eftersom användarna ansåg att funktionsprototyperna vid användartesterna var ostabila,
men att plastpiggarna som jag hade lämnat kvar på den skålade grepen skapade mer
stabilitet (se punkt 5.1) valde jag att lägga till en stärkande skena i mitten av grephuvudet vid
slutdesignen.
Jag beslutade att använda skenan med piggar eftersom den var populärast. Jag ökade dock
avståndet mellan piggarna eftersom användarna ansåg att detta var ett problem då det
kunde fastna hö-rester mellan piggarna. Jag valde även att få upp lite volym på piggarna
eftersom användarna ansåg att de kändes för platta. Tjockleken på skaftet och handtaget för
barngrepen fick en mindre diameter för att bättre passa små händer, så att barnen som
använder den ska kunna få bättre grepp och barngrepen därmed erbjuder enklare
användning.

6.2 Material
De befintliga greparna är idag tillverkade av hårdplast. Plast påverkar miljön eftersom det
går åt mycket energi och olja vid plasttillverkning. Hela åtta procent av världens olja går åt till
plasttillverkning (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2018). Många av användarna klagade även på
att plastgreparna lätt går sönder, speciellt på vinterhalvåret då plasten inte är lika spänstig.
På grund av detta valde jag att bortse från plast vid val av material till min grep.
Ståltrådsnätet som är del av Kamilla Fredbergs innovation har maskstorlek 13x13 millimeter
och trådtjocklek 0,8 millimeter. De små maskorna, alltså hålen i nätet, förhindrar småpluttar
från att åka igenom vid silning och tjockleken ger nätet minimal vikt i förhållande till hur starkt
det är. Det finns ännu tunnare nät, men risken med dessa är att de går sönder lättare.
Baserat på estetik- och kvalitetsanalysen och även konkurrentanalysen valde jag att
använda mig av högkvalitativt stål för att skapa ramen till grephuvudet. Det är hållbart och
slittåligt, samt användes av flera kvalitativa konkurrenter till trädgårdsredskap och andra
verktyg. Metall användes även mycket inom hästkulturen, vilket gav grepen en bättre
stallkänsla. Aluminium är ett lätt material som är enkelt att forma. Anledningen till varför jag
valde bort det var dock för att det är så mjukt (Nationalencyklopedin, u.å.) och risken då
hade blivit större att materialet deformerades vid hårdare stötar mot golv och väggar vid
användning. Detta hade lett till kortare livslängd av produkten.
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Till skaftet valde jag att använda träslaget ask. Ask är ett hårt och segt träslag som används
ofta till verktygsskaft, vilket jag fick reda på genom min konkurrentanalys (se punkt 3.5). Trä
väger lite och leder inte värme, vilket innebar att det inte kommer kännas lika kallt att hålla i
ett träskaft som i ett aluminiumskaft. Under intervjuerna fick jag veta att kalla skaft var ett
problem med befintliga grepar. Furu är också ett vanligt träslag i Sverige som enligt
Träcentrum (u.å.) väger mindre än ask. Nackdelarna med furu var dock att materialet är
mjukare och sprödare än ask, vilket var negativt i detta projekt eftersom jag ville att grepen
skulle vara så hållbar som möjligt. Jag valde att lacka träskaftet för att få till den mer lyxiga
och kvalitativa känslan, samt att få träet att bli slitstarkt och tåla väder bättre.
Till handtaget använde jag både trä och högkvalitativt stål. Stålet var till för att få till lite mer
vikt i den änden, vilket gav bättre balans till grepen, medan träet minskade kylan mot huden.
Metalldetaljer var även något som användes mycket inom hästkulturen. Eftersom jag ville
bevara stallkänslan när jag designade grepen använde jag därför blankt stål till både
huvudet och handtaget. En materialskiss visas i figur 63 nedan.

Figur 63 - Materialskiss.
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6.3 Tillverkningsmetod
Som jag nämnde under punkt 1.4 Avgränsningar så kommer produkten inte tillverkas med
samma metoder som min utseendeprototyp. Jag inkluderar därför både en beskrivning av
den tänkta tillverkningsmetoden för den slutliga produkten, och en beskrivning av hur jag
tillverkade utseendeprototypen.

6.3.1 Den tänkta tillverkningsmetoden för slutprodukten
Ramen till grephuvudet och den delen av handtaget som är stål ska pressgjutas.
Pressgjutning är när smält metall sprutas in i en tvådelad gjutform under högt tryck.
Fördelarna med pressgjutning enligt Gnosjö (u.å.) är att det går att tillverka mer
komplicerade former och detaljer, vilket jag tror är speciellt bra för ramen eftersom även
skenan med piggar tillverkas som en del av ramen. Pressgjutning går även snabbt och har
en låg måttavvikelse. Nackdelen med pressgjutning om man gör få produkter är att verktyget
blir dyrt och tillverkaren behöver göra många grepar innan verktyget har betalat av sig självt,
men som nämnt i punkt 1.4 så har projektet ingen budget och jag tog därför inte hänsyn till
kostnader av tillverkningsmetoder. En annan metod som skulle kunna fungera är stansning,
där man trycker ut formen ur materialet. Nackdelarna med denna metod är att det blir mer
spill samt att materialet behöver vara tunnare.
Det kommer tillverkas två smalare ramar till varje grep. Dessa ramar läggs på varandra för
att tillsammans skapa en tjockare ram. Mellan ramarna kommer nätet att läggas (se figur 64
nedan) varpå ramarna med nätet mellan skruvas ihop. Jag har valt denna metod eftersom
det är svårt att svetsa på nätet då det är så tunt, och Grip Equip UF har använt sig av en
liknande metod där de istället nitar ihop ramen med nätet (se figur 31 och 32). Fördelen med
att skruva är att användaren kan ta isär och byta ut delarna när de slitits eller gått sönder.
Detta kommer spara både material och pengar för användaren som då inte behöver köpa en
helt ny grep.

Figur 64 - Beskrivande skiss av hur grephuvud och nät monteras ihop.
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Stålet ska slipas för att bli blankt, vilket stämmer bra överens med den estetiska känslan av
stall som jag fick ut av den estetiska analysen. Dubbla genomgående skruvar används för
att fästa handtaget och grephuvudet på skaftet eftersom många i målgruppen ansåg att det
var ett problem att grephuvudet ofta började lossna från skaftet och vicka när de mockade.

6.3.2 Tillverkning av utseendeprototypen
Själva utseendeprototypen gjordes i CAD (se punkt 6.4) och de delar som är tänkta att vara i
stål valde jag att 3D-skriva ut i plast. Plasten spacklade och slipade jag sedan för att få ytan
så slät som möjligt. Jag färgade delarna i metallfärg för att efterlikna blankt stål så mycket
som möjligt. Nätet fäste jag med lim på baksidan av ramen eftersom modellen endast var till
för att utseendemässigt likna den färdiga produkten och jag valde även att endast visa
modellen framifrån. Modellen behövde därför inte heller fungera för användning. Jag köpte
ett färdigt träskaft i ask i rätt längd och lackade skaftet eftersom det skulle vara så likt
slutprodukten som möjligt. Därefter skruvade jag ihop handtaget och grephuvudet med
skaftet.
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6.4 CAD
CAD står för Computer Aided Design och är ett sätt att få upp 3D-modeller i datorn.
Styrkorna med CAD är att man kan få upp millimeterexakta modeller och det är lätt att testa
olika formvarianter i (Österlin, 2016, s 89).
Jag använde mig av CAD i detta projekt för att kunna få upp min tänkta form i 3D och på så
vis få en bild av hur den skulle se ut när den blev klar (se figur 65 till 68 nedan). Jag kunde
även få in alla måtten, vilket var svårt att få exakt i en skiss. När jag fick upp hela modellen i
CAD märkte jag även att vinkeln mellan skaftet och huvudet var för liten, vilket jag inte lagt
märke till innan. Jag kunde då rätta till det innan jag började skapa utseendeprototypen. Jag
använde mig av CAD-modellen för att skriva ut ramen till min utseendeprototyp.

Figur 65 och 66 – CAD-bild av vuxengrepen.

Figur 67 och 68 – CAD-bild av barngrepen.
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7 Resultat
Resultatet blev två grepar; en för vuxna och en för barn. Grepkollektionen har jag döpt till
EaseUp. Måtten för barngrepen är anpassade efter en genomsnittlig 12-årig flicka. Formen
på grepen följer den traditionella grepformen med huvud och skaft. Huvudet är skålat och
har en skena med piggar samt en stärkande skena i mitten av grephuvudet. Ramen till
grephuvudet som nätet fästs på är gjort i högkvalitativt slipat stål, skaftet i lackad ask och
handtaget i delvis högkvalitativt stål och delvis lackad ask. Huvudet går att skruva isär för
enkelt byte av nät. En måttsatt ritning av vuxen- och barngrepen i skala 1:5 visas i figur 69
och 70 nedan. Bilder på utseendeprototypen visas i figur 71, 72 och 73 nedan.

Figur 69 och 70 - Måttsatt ritning på båda greparna i skala 1:5.
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Figur 71, 72 och 73 - Utseendeprototypen.
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8 Diskussion
Diskussionen är upplagd genom att jag börjar med en metoddiskussion, därefter följer en
diskussion om arbetets samhälleliga roll och relevans, följt av en hållbarhetsdiskussion, samt
en diskussion kring resultatet.

8.1 Metod
Jag började med att intervjua användare tidigt i processen. Den metoden har många fördelar
i just detta projekt eftersom jag skulle designa en väldigt användarcentrerad produkt. Genom
att intervjua fick jag direkt upp en bild av vilka problem som fanns med den befintliga grepen
och jag kunde tydligt se vilka problem som var störst. Eftersom jag intervjuade målgruppen
på plats fick jag även möjligheten att se hur användarna gick tillväga när de mockade och
vilka rörelser de utförde. En fördel med att jag valde att intervjua användarna medan de var
mitt i processen av att mocka är att de då upptäckte saker de störde sig på, eller att jag själv
kunde fråga varför de utförde vissa moment och på så vis få utförligare svar. Hade jag
intervjuat användare medan de inte ens var i stallet skulle risken vara större att de hade
glömt bort vissa tankar och åsikter kring mockning och grepar.
En annan metod som är fördelaktig i just detta projekt är användartester. Fördelen med
denna metod är att användarna kan testa prototyperna jag tillverkat och direkt ge sina
åsikter kring koncepten. Eftersom produkten är användarcentrerad så är användarnas
åsikter mycket viktiga för att få ett så bra resultat som möjligt. Nackdelen med denna metod i
just detta projekt är att det var svårt att kunna testa prototyperna på så många användare
som jag önskat. Ju fler användare som får testa prototyperna desto fler åsikter, vilket leder
till en grep som uppfyller flera behov. Eftersom både tid och kontakter var begränsat så hann
jag endast med ett tillfälle av användartester där 9 personer deltog. För att metoden skulle
ge så mycket som möjligt hade det varit optimalt med minst två tillfällen, där det andra
tillfället varit till för att utvärdera prototyperna efter att åsikterna från det första tillfället hade
tillämpats på dem.
Jag gjorde en konkurrentanalys senare i projektet då jag ville att min grep skulle uttrycka
kvalitet. Metoden är fördelaktig eftersom jag på så vis kunde utforska hur andra företag
jobbat för att uttrycka kvalitet i sina produkter, och sedan tillämpa deras metoder till min
grep.
Vid visualiseringsfasen valde jag att lägga stor vikt på metoden prototypa snarare än skissa.
Fördelen med detta i mitt projekt är att jag kan få upp form och djup tydligare eftersom jag
redan visste ungefär vilken grundform jag skulle röra mig mot. Eftersom jag experimenterade
med lera i början betydde det att jag kunde ändra formerna direkt på lermodellen istället för
att behöva göra en helt ny modell. Skissning är istället mer fördelaktigt när man vill få upp
många spridda idéer och lösningar innan man valt vilket håll man vill gå åt. Även fast det går
att skissa i 3D så kan det vara svårare att visa formen jämfört med prototypande, eftersom
man kan vrida, vända och känna på en modell med volym.
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Jag använde mig av CAD när jag visste vilken form och material jag skulle ha. Fördelen med
denna metod var att jag fick se hur produkten skulle se ut i det tänkta materialet innan den
tillverkades och man märker ofta om något känns fel då, till exempel vinklar eller avstånd.
Nackdelen med metoden i just detta projekt är att jag endast har grundkunskaper inom CAD.
Utförandet av metoden tog därför mycket längre tid än planerat. Trots detta valde jag dock
ändå att jobba i CAD eftersom en stor fördel är att jag då kunde tillverka utseendeprototypen
genom 3D-utskrift. Nackdelen med 3D-utskrift är dock att ytan inte blir exakt som det tänkta
materialet, vilket ledde till att jag behövde jobba på ytfinishen efter utskriften. Detta blev
ytterligare ett tidskrävande moment, men metoden var både smidigare och billigare med
tanke på de ekonomiska begränsningar jag hade i detta projekt.
En metod som jag i efterhand hade velat ha med men som jag inte använde mig av är en
kundresa eller scenario på den befintliga grepen och sedan den jag designat. En kundresa
eller scenario innebär att man skapar en historia kring användaren och produkten. Det hade
varit bra för att skapa en känsla av hur det är att använda den befintliga grepen jämfört med
den nya. Jag hade då kunnat bygga upp en bild av till exempel hur irriterad användaren blir
när småpluttarna ramlar genom piggarna och användaren behöver böja sig ner för att ta upp
dem med händerna. Jag tror att metoden hade byggt upp en bild och känsla hos
målgruppen och stöttat argumenten kring varför denna grep är bättre än de befintliga.
Anledningen till varför jag inte använde mig av metoden är för att jag hade så många andra
metoder på gång så tiden inte räckte till. Om jag genomfört metoden senare i projektet tror
jag att metoden ändå inte hade hjälpt mig vid utformandet av produkten eftersom formen
redan var satt då.
En sista metod som jag är lite kluven kring om jag borde lagt mer fokus på eller inte är
ergonomianalys. Det jag gjorde var att utforska mått och liknande redskap för barn för att
kunna anpassa en grep efter en 12-årings kroppsbyggnad och därav skapa mindre
påfrestning på barnens ryggar jämfört med om de skulle använda en vuxengrep. Något jag
skulle kunnat kolla mer på var repetitiva rörelser, eftersom en användare jag intervjuade
berättade att hon aldrig byter grepp när hon mockar (se punkt 3.2.1). Varför man aldrig byter
grepp beror på att användare är höger- eller vänsterhänta och helst mockar med sin starka
hand. Anledningen till varför jag valde att inte gå djupare in på ergonomin var för att jag i
marknadsanalysen fick reda på att det redan finns en grep som är utformad speciellt efter
ergonomiskt bruk. Åsikterna kring denna grep är väldigt blandade, både positiva och
negativa, men trots att grepen utformades 2011 så har deras sida på facebook idag endast
223 gillningar. Man kan jämföra detta med Stable Mate Sieves facebooksida som skapades
2015 och idag har 2755 gillningar (se punkt 3.3). Därav kände jag att den ergonomiska
utformningen inte var något som majoriteten av målgruppen prioriterade, och valde istället
att fokusera på andra behov.
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8.2 Arbetets samhälleliga roll och relevans
Detta examensarbete har en positiv påverkan på samhället, speciellt för målgruppen
eftersom det bidrar till både friskare djur och friskare människor i och med att arbetet
underlättas och blir effektivare. Mockning är ett tungt arbete och i stallar är MSD
(musculoskeletal disorder) en av de vanligaste symptomen som kommer från dålig
ergonomi, där ungefär 25% av europeiska arbetare har ryggsmärtor och 23% muskelsmärtor
(se punkt 3.4). Detta bidrar med ekonomiska förluster till samhället. Eftersom min spångrep
underlättar och effektiviserar mockning så leder det till att antalet skador i samband med
mockning minskar. Minskar antalet ergonomiska skador så innebär det också att arbetet
bidrar med ekonomisk hållbarhet för samhället.
Jag kan inte se några möjliga etiska problem med det här arbetet. Jag tror det beror på att
arbetet är väldigt specifikt och produkten i fråga är något praktiskt användbart inom ett smalt
område. Det som hade kunnat påverka är dock samtyckeskravet vid intervjuer (se punkt 2).

8.3 Hållbarhet
Det här arbetet främjar flera hållbarhetsaspekter. Först och främst sparas strömaterial då det
blir lättare att filtrera ut ströet utan att avföringen åker ut. När man sparar strömaterial vid
mockning innebär det att användaren generellt inte behöver fylla på lika mycket nytt strö i
boxen. Detta i sin tur leder till att nytt strö inte behöver köpas in lika ofta. Det här är bra både
för den ekonomiska hållbarheten, eftersom hästägaren inte behöver betala för lika mycket
strömaterial, men även för den ekologiska hållbarheten då man slösar mindre på naturens
resurser.
Detta projekt bidrar till hållbarhet på många olika sätt. Ett exempel som innehåller både
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är att grepen gör det enklare att mocka vilket
bidrar med renare boxar. De renare boxarna gör hästarna friskare, vilket gör så att
veterinärkostnader går ner, vilket i sin tur bidrar med att kostnader och utsläpp för transport
till veterinär minskar. Tar man det ytterligare ett steg så innebär friskare djur att veterinärer
kommer få mer tid till att istället hjälpa andra patienter som behöver det.
Själva grepen är gjord i miljövänligare material än plast, vilket de befintliga greparna är
tillverkade i. Plast påverkar miljön eftersom det går åt mycket energi och olja vid
plasttillverkning (se punkt 6.2). Grepen är istället tillverkad i högkvalitativt stål, som håller
längre och ökar livslängden på grepen, samt trä som är en svensk råvara. Eftersom det
kommer vara enkelt att byta ut grepens delar när de slits eller går sönder så bidrar det till
den ekologiska och ekonomiska hållbarheten eftersom man då inte behöver slänga hela
grepen och köpa en helt ny, utan istället endast byter ut delen som gått sönder.
Min produkts bidrag till social hållbarhet bygger på att jag inkluderar barn. Eftersom det idag
inte finns någon spångrep på marknaden som är anpassad efter barn så bidrar detta projekt
med att dels öka barnens nyfikenhet och vilja att lära sig arbeta med djur, och dels erbjuder
ett alternativ som barnen kan känna sig inkluderade och bekväma med på riktigt. De
befintliga greparna som är anpassningsbara är inte inkluderande för barnen på samma sätt
då de fortfarande är besvärliga och oergonomiska för barnen att använda. Jag vill att barnen
ska kunna känna sig jämlika de vuxna när de arbetar och lär sig i stallet.
38

8.4 Resultat
Jag är nöjd med mitt resultat. Min design har många fördelar i jämförelse med de befintliga
spångreparna.
Först och främst så bidrar formen och materialen med en klassisk stallkänsla, vilket är
positivt då målgruppen är väldigt mån om att bevara det estetiska och kvalitativa uttrycket i
ett traditionellt stall (se punkt 3.6). Eftersom nätet är något nytt och innovativt i det här
sammanhanget så är det extra viktigt som designer att jag ser till att den konservativa
målgruppen ändå känner sig hemma med redskapet. Det nya materialet i det här
sammanhanget ska inte leda till betéendeändring hos målgruppen, utan målet är att
användarna ska kunna fortsätta som vanligt med de rörelser de är vana vid med fördelen att
det nya materialet i grepen bidrar till ett effektivare arbete och färre moment. Med färre
moment menar jag till exempel att användaren inte ska behöva plocka upp småpluttar och
hö-rester med händerna eller behöva använda sig av andra redskap, utan det ska räcka
med att använda endast grepen vid mockning. Grepen fungerar både för upplockning av
avföring och hö-rester. Piggarna fungerar som kratta då man vill platta till bädden. En fördel
med de stora mellanrummen mellan piggarna är att hö-rester inte kommer fastna där, vilket
de gör på de befintliga greparna (se punkt 5.1).
En nackdel jag kan se med materialet i min grep jämfört med de befintliga är att träskaftet
har större risk att knäckas vid användning än ett aluminiumskaft. Trä är dock starkt i
förhållande till sin låga vikt (se punkt 3.5) och jag tänker därför att det vid behov går att
bredda diametern på skaftet för att stärka det utan att vikten på grepen märkbart påverkas.
Skaftet är även utbytbart om det knäcks. Trä är dessutom ett material som leder värme och
kyla sämre (se punkt 6.2). Detta leder till att användarna inte kommer frysa om händerna lika
mycket som de gör med de befintliga greparna. Att träet är lackat bidrar med att skaftet
kommer bli vädertåligt, slitstarkare, hållbarare, samt att lacken skyddar träet (se punkt 3.5).
Enligt intervjuerna (punkt 3.2) var en grep för barn efterfrågat. Eftersom det inte finns någon
grep för barn på marknaden, och de som är anpassningsbara inte är uppskattade, (se punkt
3.3) valde jag att designa en grep speciellt anpassad för barn, utöver den för vuxna.
Eftersom barnen som testade funktionsprototypen av barngrepen uppskattade den (se punkt
5.1) så kan jag anta att det var rätt val att designa en barngrep. En fördel med barngrepen är
att den förhindrar att barn får arbetsskador i en tidig ålder (se punkt 3.4) samt att grepen
ökar barnens lust och vilja att prova på mockning och ta hand om djur. Andra fördelar med
min barngrep jämfört med de anpassningsbara vuxengreparna är att alla delar på grepen är
anpassade efter barnet. Storlek och mått på huvud, längd och tjocklek på skaft samt
handtagets mått, alla delar är inräknade. Som vissa användare nämnde så är skaftet på
befintliga grepar för tjockt för barnhänder (se punkt 3.2.3) vilket visar att de grepar med till
exempel teleskopskaft inte är bra för barn eftersom skaftet fortfarande är tjockt när längden
ändras. En nackdel med min barngrep är att när barnet växer upp blir grepen för liten istället.
Teleskopskaft gör så att man kan länga skaftet när barnet växer upp. Det förutsätter dock att
den grepen håller så pass många år, vilket den enligt intervjuerna mest troligt inte kommer
göra.
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Eftersom samtliga användare som deltog i användartesterna uppfattade nätet som
effektivare och enklare (se punkt 5.1) så kan jag dra slutsatsen att nätet är bättre än de
plastpiggar som används idag ur ett användarperspektiv. Hålen i nätet är små vilket leder till
att småpluttar inte silas igenom (se punkt 6.2). De små hålen kommer inte hindra
strömaterialet från att enkelt filtreras ut eftersom ströet är så pass finkornigt (se punkt 3.1).
Grephuvudet tillverkas i högkvalitativt stål. Materialet används av kvalitativa konkurrenter
och har flera goda egenskaper (se punkt 3.5). Stålet bidrar med att grepen blir slittåligare, tål
stötar och får ökad livslängd i jämförelse med de befintliga greparna. Eftersom stålet är slipat
innebär det att det blir ett extra moment vid tillverkningen av grepen, vilket höjer kostnaden
av grepen. Däremot kommer det estetiskt mest troligt uppskattas av målgruppen, då blanka
metalldetaljer är vanligt inom hästkulturen (se punkt 3.6.1) och på så vis ha ett värde i
produkten.
I mitten av grephuvudet sitter en stärkande skena som har funktionen att stabilisera upp
nätet och ramen (se punkt 6.1). Fördelen med detta är att användarna då kan ta i hårdare
vid mockning utan att nätet viker sig eller går sönder. Anledningen till varför jag valde att
lägga till en stärkande skena är för att det under användartesterna visade sig att
funktionsprototyperna var ostabila, alltså att nätet inte satt tillräckligt spänt (se punkt 5.1)
vilket användarna inte uppskattade.
Grephuvudet är tillverkat i flera delar som går att skruva isär. Fördelarna med detta är att
användaren kan byta ut de delar som slitits eller gått sönder, vilket leder till att användaren
sparar både pengar och gynnar miljön genom att inte behöva köpa en helt ny grep varje
gång den går sönder (se punkt 6.3.1).
Slutligen så finns det även detaljer som går att förbättra på grepen. Det är till exempel radier
på grephuvudet för att minimera risken för brott, alltså att ramen knäcks där den är som
svagast.

40

9 Slutsats
Problemen från början var att det behövdes en ny spångrep som är bättre anpassad efter de
nyare strömaterialen, som kan mocka rent boxen på ett effektivare sätt samt spara pengar
och gynna miljön genom att mindre strömaterial går åt. Dessa problem löstes till stor del
genom det nya materialet, nätet, som var del av Kamilla Fredbergs innovation. Mitt syfte
med projektet blev då att produktifiera Kamillas innovation, samt fokusera på andra
relevanta problem baserat på användarnas behov, form och handhavande. De största
problemen som uppkom då var att plasten på de befintliga greparna lätt går sönder, samt att
det inte fanns något alternativ för barn (se punkt 3.2). Dessa två problem har jag löst med
min design genom att först och främst byta ut materialet mot ett mer hållbart och slittåligt
material (se punkt 6.2), och tillverka grepen på ett sätt som gör det möjligt att byta ut trasiga
delar lättare och på så vis hindra att användaren behöver köpa en helt ny grep varje gång
(se punkt 6.3.1). Jag skapade även ytterligare en grep som är anpassad specifikt för barn,
istället för att göra en anpassningsbar vuxengrep som visade sig inte fungera (se punkt 3.3,
figur 11, 15 och 16). Barngrepen ökar barnens lust och vilja att testa att mocka, samt
minskar risken för arbetsskador på barnen jämfört med om de använt en vuxengrep (se
punkt 3.4). Det förekom även flera mindre behov från målgruppen (se punkt 3.2 samt 3.7)
vilka jag tog hänsyn till. Ett problem var att skaftet var kallt att hålla i. Jag valde då att
använda trä istället för aluminium som de befintliga greparna använder till sina skaft,
eftersom trä leder värme och kyla sämre och därför inte tar värme från kroppen vid
hudkontakt (se punkt 6.2). Ett annat problem var att grepen är obalanserad. Jag valde då att
göra större delen av handtaget i metall för att användaren ska uppleva den änden av grepen
tyngre, och på så vis jämna ut viktfördelningen. Baserat på dessa fakta så är min slutsats att
jag har löst problemen och uppfyllt syftet med projektet.

10 Framtida studier
Ett moment som kan utvecklas inom det här projektet är användartesterna. Eftersom
produkten är så pass beroende av användarnas åsikter hade det varit nyttigt att göra fler
användartester efter att användarnas åsikter hade tillämpats till prototyperna efter den första
testen. Användarna hade då kunnat utvärdera den förbättrade versionen och hittat ännu fler
brister som gått att förebygga. Det hade även varit bra att inkludera fler barn vid testandet av
barngrepen. I mina tester deltog tre barn, men för att få en så bra feedback som möjligt så
skulle det vara optimalt med flera barn i alla åldrar inom spannet 7-12 år.
Som nämnts i metoddiskussionen så anser jag att en kundresa eller ett scenario skulle vara
till fördel för att stärka argumenten för varför en ny grep behövs. Jag anser också att den
ergonomiska delen i projektet borde fördjupas.
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