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Abstract 

 

This study is performed as a final thesis project at School of engineering, Jönköping University 
in collaboration with the Professional electric department at Husqvarna. The purpose of the 
study was to develop a concept proposal that improves the performance of a battery-powered 
handheld product by developing a new component. 

By evaluating and analyzing the existing product and by discussions with the Husqvarna 
supervisors, a construction criteria list was created with the requirements to be met. A literature 
study was conducted to gather information, which gave a broader basis for further work. 

To find a potential solution, a conceptual study was conducted in the form of a brainstorming 
process. This process resulted in a couple of concepts which were evaluated and screened by the 
methods "Go / No-Go" and "Pugh's matrix". After evaluation and by simpler tests, a concept 
was elaborated further and developed into a final prototype. 
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Sammanfattning 

Denna studie utfördes i form av ett examensarbete på Jönköpings Tekniska Högskola i 
samarbete med Professional electric-avdelningen på Husqvarna. Syftet med arbetet var att ta 
fram ett konceptförslag som förbättrar prestandan på en batteridriven handhållen produkt 
genom att ta fram en ny komponent. 

Genom att utvärdera och analysera den befintliga produkten samt diskussioner med 
handledare på Husqvarna skapades en konstruktionskriterielista med de krav som skulle 
uppfyllas. En litteraturstudie genomfördes för att samla information vilket gav en bredare 
grund för vidare arbete. 

För att hitta en potentiell lösning genomfördes en konceptstudie i form av en 
brainstormingprocess. Denna process resulterade i ett antal koncept som utvärderades och 
sållades genom metoderna ”Go/ No-Go” och ”Pughs matris”. Efter utvärdering och enklare 
tester valdes ett koncept som vidareutvecklades till en slutgiltig prototyp. 
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1 Introduktion 

Detta examensarbete har utförts på Jönköpings Tekniska Högskola i samarbete med 
Husqvarna AB. Uppgiften var att genom en produktutvecklingsprocess ta fram ett nytt koncept 
till en redan existerande produkt ur Husqvarnas sortiment. Syftet med arbetet var att det nya 
konceptet skulle förbättra produktens användarvänlighet och prestanda. 

1.1 Bakgrund 

Husqvarna strävar efter att erbjuda produkter med hög prestanda och goda 
användaregenskaper till professionella användare. För att företaget ska fortsätta leverera 
produkter av hög klass är det viktigt att ständigt utveckla och förbättra det existerande 
sortimentet.  

Under användning av produkten uppstår det ett problem med arbetsmiljöaspekten som kan 
upplevas irriterande både för användaren och personer i dess omgivning. Eftersom 
professionella användare i vissa fall kör produkten flera timmar om dagen har den upplevda 
arbetsmiljön en tydlig påverkan på deras helhetsbild av produkten. För att förbättra 
användarupplevelsen och minska risken för arbetsskador hos konsumenterna är det viktigt att 
åtgärda detta problem.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Detta projekt är riktat mot att ta fram ett nytt konceptförslag till en av Husqvarnas existerande 
produkter för att förbättra produktens prestanda. Målet är att ta fram ett lösningsförslag som 
både förbättrar arbetsmiljön för användaren och de runt omkring genom att utforma en ny 
detalj. Husqvarna strävar efter högre prestanda på produkten samt att konceptet ska vara 
tillverkningsbart genom formsprutning.  

Utifrån den kravspecifikation som Husqvarna tagit fram utformades ett antal frågeställningar 
som syftar till att förbättrar prestandan på produkten. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kretsade endast kring utveckling av ett nytt koncept till produkten, det fanns inte 
möjlighet att ändra på andra delar av produkten.   

Projektet ansågs färdigt när en prototyp av valt koncept tagits fram och testats utifrån den givna 
kravspecifikationen.  

1.3.1 Befintliga infästningspunkter 

Fästpunkterna för konceptet skulle vara samma som på den redan existerande detaljen och 
skulle fästas på samma sätt. Därför var fästpunkterna inget som skulle utvecklas eller ändras 
under detta projekt. 

1.3.2 Ingen utformning av formverktyg 

Enligt kravspecifikationen från Husqvarna ingick inte framtagning av ett 
formsprutningsverktyg i detta arbete, däremot skulle konceptet utformas så att det är 
tillverkningsbart med hjälp av formsprutning. 

1.4 Disposition 

I Introduktionsavsnittet beskrivs bakgrunden samt orsaken till studien genom 
underrubrikerna: Bakgrund och Problembeskrivning. 

Avsnittet Syfte och frågeställningar beskriver syftet och målet för detta arbete samt vilka frågor 
som ska undersökas och besvaras i studien. 
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I det Teoretiska ramverket behandlas alla områden som är nödvändiga för att skapa förståelse 
för studien och dess resultat. Studien grundas på detta avsnitt och återkopplar till det löpande 
under arbetet.  

Under rubriken Metod finns en kort förklaring på hur arbetet kommer genomföras och vilka 
olika typer av metoder som kommer att användas under studiens gång samt varför de valts. I 
kapitlet finns även ett avsnitt som beskriver specifika metoder som kopplas till 
frågeställningarna. 

I Genomförande och resultat beskrivs det hur arbetet har utförts med grund i de metoder som 
angivits i föregående kapitel. Detta avsnitt är fritt från värderingar och personliga åsikter utan 
redovisar endast studiens tillvägagångssätt.  

Analysavsnittet ska öka förståelsen kring studiens resultat samt huruvida arbetet gett de 
faktiskt sökta svaren. Studiens frågeställningar besvaras analytiskt med utgångspunkt i både 
teorin från Teoretiskt ramverk och studiens resultat.  

Diskussion och slutsatser är den del som rundar av arbetet genom en sammanfattande text som 
beskriver studiens konsekvenser, slutsatser och potentiella förbättringar. 

I slutet på rapporten finns Referenser och Bilagor som innehåller källor och annan information 
som används i rapporten. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I teoretiskt ramverk presenteras olika teorier med betydelse för examensarbetets 
genomförande och resultat. Kapitlet har använts som utgångspunkt för de beslut som tagits 
och de metoder som valts.    

2.1 Produktutvecklingsprocessen 

I en produktutvecklingsprocess ingår vanligtvis ett flertal delmoment så som projektdefinition 
och konceptframtagning. Produktutvecklingsprocessen och dess delmoment används som 
vägledning och riktlinjer genom projektet för att skapa struktur under hela projektet. Ett 
systematiskt tillvägagångssätt leder till en effektivare och mer lönsam utvecklingsprocess där 
metoderna som ska användas är organiserade redan från start. Processen är generell och kan 
se annorlunda ut i olika projekt eftersom vissa metoder inte är applicerbara för alla typer av 
utvecklingsarbete. För att inte begränsa kreativiteten och designernas möjligheter för 
nytänkande bör endast produktutvecklingsprocesser användas som riktlinjer genom projektet. 
Processen är även viktig för att enkelt och strukturerat hantera information och kunskap som 
utvecklas under arbetet.  [1] 

2.2 Ljud och ljuddämpning 

Ljud definieras som tryckfortplantning som utbreder sig i form av vågor i ett elastiskt medium, 
alstrad av en ljudkälla. För att tryckförändringen ska definieras som ljud krävs även att det finns 
en levande varelse som är mottagare av ljudet. [2] Den ursprungliga meningen av ljud avser 
svängningar i luften med en frekvens mellan 20 och 20 000 Hz vilka är hörbara för människor 
[3]. 

2.2.1 Ljudutbredning 

Luftmolekylerna leder tryckförändringarna i alla riktningar och träffar ljudupptagaren 

antingen via reflekterande- eller direkt ljud. Det reflekterande ljudet innebär att ljudvågen 

träffar en yta där en del av ljudenergin omvandlas till värmeenergi. Resterande del av 

ljudvågens energi kommer vidareföras (se Figur 1). Om ljudvågen träffar ett poröst material 

kommer luftmolekylerna delvis röra sig in i ytskiktet och endast en mindre del av rörelseenergin 

studsar tillbaka. Det direkta ljudet är högst och starkast närmast ljudkällan och minskar desto 

längre bort man kommer, vilket märks tydligast utomhus. En fördubbling av avståndet från 

ljudkällan innebär en ljuddämpning med 6 dB.  [2] 

 

Figur 1 – Direkt och indirekt ljud. [2] 

2.2.2 Visselljud 

I strömningsfält kan i vissa fall visselljud uppstå. Detta sker när en stark växelverkan mellan ett 
ljudfält och ett strömningsfält uppstår. De vanligaste situationerna där visselljud uppstår är vid 
avlösning kring en omströmmad kropp eller vid en skarp kant. Detta fenomen kan skapa väldigt 
höga tonljud, därav namnet vissla. [4] 
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Figur 2 – Möjliga orsaker till visselljud. [4] 

2.2.3 Strouhal-ton  

När luftströmmarna passerar ett föremål med viss hastighet kan en kraftig ren ton uppstå, en 
så kallad Strouhal-ton. I en kanal kan Strouhal-tonen förstärkas på grund av resonans till den 
grad där tonen blir så kraftig att kanalen skadas. För att förhindra dessa toner kan föremålet 
förlängas i strömningsriktningen så att regelbundenheten bryts. [4] 

 
Figur 3 – Strouhal-ton. [4] 

2.2.3.1 Fria luftvägar 

För att undvika att skapa turbulens och buller är det viktigt att ha fria luftvägar fram till fläkten. 
Stag och fysiska hinder obstruerar strömningen och skapar virvlar som alstrar ljud, därför bör 
dessa undvikas i den mån det är möjligt. Dessa virvlar förstärks ytterligare när de sedan 
kommer i kontakt med fläkten och ännu mer oljud skapas. [5] 

 
Figur 4 – Exempel på hur virvlar kan skapas genom hinder av luftväg. [5] 
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2.2.4 Ljuddämpning 

2.2.4.1 Dämpning i invändigt beklädd sug- eller tryckkammare 

Om ljudet färdas från en fläkt till ett rum genom att passera en invändigt beklädd kammare 
kommer ljudet att dämpas mer eller mindre beroende på svårigheten för ljudet att hitta sig 
igenom kammaren. Desto mindre utloppsöppningen är i förhållande till den totala beklädda 
ytan, desto fler reflektioner krävs mot den reflekterande ytan. Vid konstruktion av 
dämpningskammaren bör man tillämpa ett tankesätt som tillåter ljudet studsa så många gånger 
som möjligt innan det når utloppet, likt ett "flipperspel" - ju fler studsar ljudet tvingas göra 
innan det hittar ut ur kammare – desto fler poäng. [2] 

Man ska inte placera in och utlopp mitt för varandra i kammaren, då ljudet har möjlighet att 
stråla rakt igenom kammaren utan att påverkas nämnvärt av den invändiga 
absorptionsbeklädnaden i kammaren. [2]  

2.2.4.2 Ljudabsorption 

Ljudabsorption uppstår när en ljudvåg träffar ett föremål som exempelvis en vägg och en del av 
den infallande ljudenergin reflekteras i väggytan, en del av den ingående ljudenergin kommer 
absorberas av väggen och omvandlas till värme och en del passerar genom väggen. Om ytan 
som ljudet träffar ger efter för det infallande ljudväxeltrycket eller om den är porös så att 
luftpartiklarna kan tränga in i ytan, uppstår förluster av ljudenergi. [6] 

Absorptionsfaktorn för ett material definieras som förhållande mellan absorberad ljudeffekt 
och infallande ljudeffekt. Absorptionsfaktorns storlek varierar mellan 0 och 1. 
Absorptionsfaktor 0 innebär att all ljudeffekt reflekteras. Absorptionsfaktorn 1 innebär att all 
ljudeffekt absorberas i ytan.  Absorptionsfaktorn är nära 0 för hårda styva ytor, som en 
betongvägg, en kakelklädd yta eller lättbetong. [6] 

2.2.5 Ljudbild och ljudupplevelse 

Den upplevda ljudbilden bestäms främst efter hur störande ett ljud upplevs. Denna värdering 
påverkas delvis av fysikaliska egenskaper men även av hur man möter ljudet och vad som ger 
upphov till det. Vanligtvis upplevs ett starkare ljud som mer störande, dock gäller inte detta för 
alla situationer. I en viss situation kan ett ljud upplevas störande trots en låg hörstyrka, medan 
en annan miljö kan erbjuda en bra ljudupplevelse trots en hög ljudnivå. På grund av detta är 
det svårt att finna ett tekniskt mått där en rättvis bild av risken för störningsreaktioner ges. [7]  

Även frekvensen har inverkan på hur ett ljud upplevs.  Till exempel är hörtröskeln ungefär 20 
dB lägre för en 1000 Hz ton jämfört med en 100 Hz ton. Därför kommer en 1000 Hz ton 
upplevas starkare än en 100 Hz ton trots att de har samma ljudtrycksnivå. Människan är allra 
känsligast och har lägsta hörtrösklar vid 500–5000 Hz. [7]  

 

Figur 5 – Ljudnivån och frekvensens påverkan på hörtröskeln. [7] 
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Utmed en kurva är hörnivån konstant och ljuden upplevs som lika starka. De markerade 
tonerna, vid 63 respektive 1000 Hz har samma hörnivå trots att deras ljudtrycksnivåer skiljer 
sig med 26 dB (se Figur 5). Detta visar hur stor inverkan frekvensen har på den upplevda 
ljudbilden. [7] 

2.2.6 Ljudets påverkan på människan 

Människor påverkas av buller på många olika sätt och bullret har olika inverkan på olika 
personer. Buller försämrar uppmärksamheten och har därför en negativ effekt på 
arbetsprestationen.  [4] 

Buller kan även leda till risk för hörselnedsättning för de som vistas bland dessa ljud. Kortvarigt 
men kraftfullt buller kan leda till en tillfällig hörselnedsättning, i dessa fall återställs vanligtvis 
hörseln efter en tids hörselvila. Vid exponering av långvarigt kraftfullt buller kan hårceller i örat 
ta skada vilket leder till en permanent hörselnedsättning. Regelbundet återkommande 
impulsljud har enligt forskningsresultat en större hörselskadande verkan än ett konstant ljud 
med samma ljudnivå. [6]   

I figur 6 visas exempel på olika ljudkällor och deras ungefärliga decibelnivåer. Det går även att 
utläsa kring vilka ljudnivåer som ett ljud går från att endast vara störande till att det faktiskt är 
skadligt för de som utsätts för det.  

 
Figur 6 – Generella exempel för decibelnivåer. [8] 

 

2.3 Ljudnivåtest 

Vid ljudnivåmätningar bör mikrofonen placeras nära bullerkällan för att undvika att ljud från 
andra ljudkällor påverkar testets resultat. För att få korrekta resultat ska produkterna testas i 
en miljö där övrigt brus minimeras, även närvaron av människor kan ha inverkan på resultatet 
och bör därför undvikas. En ljudkällas buller kan vara konstant, fluktuerande eller impulsivt, 
vilket bör tas i beaktning vid val av mätinstrument och utvärderingsmetod. [9] 
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2.4 Luftflöde i rör 

Det finns två olika typer av flöde, laminärt och turbulent. Den laminära strömningen följer 
parallella linjer där de olika lagren inte blandas och förekommer oftast när flödeshastigheten 
är låg. Med ökad hastighet övergår den laminära strömningen till turbulent strömning, vilket 
innebär att det sker stora tryck- och flödeshastighetsförändringar. Enkelt uttryckt kan man 
beskriva laminärt flöde som ett jämnt flöde, det turbulenta flödet är mer kaotiskt. [10] 

Det finns alltid en viss energiförlust när luft flödar genom ett rör på grund av effekten av 
viskositet. Ytterligare energiförluster sker ifall röret har olika diametrar, krökar eller andra 
komponenter som hindrar luftflödet, därför eftersträvas en så fri luftväg som möjligt. Krökar 
och riktningsförändringar i ett rör medför alltid att ett större motstånd skapas, desto skarpare 
böj desto starkare blir motståndskraften och energiförlusten blir således större.  [10] 

Om kraftiga fysiska hinder, så som stag, befinner sig i luftvägen störs luftflödet och virvlar 
skapas. För att undvika turbulens i kanalen ska inga onödiga fysiska objekt finnas i luftvägen, 
om dessa hinder inte går att undvika bör de utformas med radier och fasningar för att störa 
luftströmmarna minimalt.  [5] 

 

2.5 Tillverkning 

2.5.1 Formsprutning 

Formsprutning är definierad som en cyklisk process som används för framställning av identiska 
artiklar från en form och är den mest använda polymerbehandlingsoperationen. Den främsta 
fördelen med denna process är kapaciteten att repetitivt tillverka delar som har komplexa 
geometrier vid höga produktionshastigheter. [11] 

2.5.1.1 Formsprutningscykeln 

Under användning matas plastgranulat ner via en doseringsenhet i början på en cylinder som 
uppvärms med värmeband. Sedan pressar den roterande skruven vidare granulaten igenom 
kanalen. Plastgranulaten blir tvingade upp mot väggen av kanalen och smälter på grund av 
friktionsvärme som skapas av den roterande skruven samt värmen från värmeband utanpå 
kanalen.  Den flytande plasten transporteras fram till slutet på kanalen. I spetsen på skruven 
sitter det en backströmsventil som förhindrar materialet att färdas tillbaka när det pressas in i 
formverktyget. Den roterande skruven slutar rotera och agerar som en kolv och med hjälp av 
hydraulik pressar in plasten i formverktyget. [11] [12] 

 

Figur 7 – Formsprutningsmaskin. [11] 
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Formsprutningscykeln består av fyra faser: 

1. Insprutningsfasen 
Den tomma formen hålls ihop med en låsenhet och den roterande skruven rör sig 
framåt som en pistong och pressar in smältan i formens håligheter. [11] 

2. Eftertrycksfasen 
När formen är fylld håller skruven sig i en tryckande position eller med en liten 
förskjutning som skapar en smal springa i öppningen. Detta för att tillåta mer material 
att pressas in i formen för att kompensera att materialet krymper under kylning. [11] 
Enligt U. Bruder (2017) är det ca 20 % volymskillnad på smältan och den stelnade 
plasten. 

3. Kylning 
Efter en viss tid  har öppningen stelnat helt. Till slut är trycket i formen minskat till noll 
eller ett lågt värde. Detaljen fortsätter att kylas ner och stelnar. Under tiden detaljen 
stelnar rör sig skruven roterandes tillbaka och gör sig redo för nästa detalj. [11] 

4. Utstötning 
När tillräcklig kylningstid har tillåtit detaljen att stelna och blivit styv nog, öppnas 

formen och stöter ut detaljen med utstötningspinnar. Sedan stängs formen och 

insprutningsfasen börjar om på nytt. [11] 

 

2.5.1.2 Formverktyg 

Formverktyget består vanligtvis av två halvor (i undantag tre i s.k. etageverktyg). Den ena 
halvan, där ingötet finns, fixeras på maskinens fasta formbord och kallas för fast formhalva. 
Den andra halvan, där utstötarplattan finns, är monterad på maskinens rörliga formbord och 
kallas för rörlig formhalva. Låsenheten är i regel en hydraulcylinder med en knäledsmekanism 
eller en kraftigare hydraulisk cylinder som har en direktlåsande kolv som ger det rörliga 
formbordet en fram- och tillbakarörelse som öppnar och stänger verktyget. Det är de två 
formhalvorna som skapar tomrummet som utgör detaljens geometri. De detaljer som inte är 
rätvinkliga mot formverktygets delningsplan i geometrin kallas för underskärningar och kan 
tillverkas med rörliga backar. Underskärningar i geometrin kan vara både invändiga eller 
utvändiga. Det är då möjligt att tillverka komplicerade detaljer men för varje underskärning 
ökar kostnaden för formverktyget, vilket innebär att alla typer av underskärningar bör 
undvikas. [12] 

2.5.2 Detaljkonstruktion 

Produktdesignen är huvudsakligen baserad på funktionskraven, men formbarhet, produktivitet 
och prestanda bör också beaktas inför utvecklingen av en produkt. Oavsett vilket material som 
används, finns det vissa grundläggande designregler som gäller för alla plastprodukter. [13] 

2.5.2.1 Godstjocklek 

Vid formsprutning är likformig godstjocklek starkt rekommenderad. Tjocka sektioner nära 

tunna sektioner kommer svalna långsammare och krympa bort från formen långt efter att 

öppningen för insprutning av plast har stelnat. Detta kan orsaka sjunkmärken, rester av 

värmestress eller förvrängning av detaljen. Om tjocka till tunna väggövergångar är oundvikligt 

bör de vara så gradvisa som möjligt och inte variera mer än 3:1 i förhållande till tjocklek. [13] 

Bilden nedan visar ett exempel på en dålig övergång av väggtjocklekarna samt hur man kan 

tillverka den för ett bättre resultat. 

 

Figur 8 – Övergång mellan godstjocklekar. [13] 



Teoretiskt ramverk 

9 

Bilden nedan illustrerar en korrekt utformning av hörn för en plastdetalj. Radien på insidan av 

hörnet ska vara minst halva värdet av den primära väggtjockleken. Ytterradien ska vara 

innerradien plus väggtjockleken. Detta försäkrar att godstjockleken är konstant genom hela 

plastdetaljen.  

(a) Användning av "kultest" för att se om väggtjockleken är jämn, därmed acceptabel. 

(b) Är en föredragen utformning. Ri ≥ ½ t och Ro = Ri + t vilket leder till en jämn väggtjocklek 

runt hörnet. [13] 

 

Figur 9 – Jämn godstjocklek igenom hörn. [13] 

2.5.2.2 Släppvinkel 

Eftersom polymera material krymper vid stelning tenderar gjutna delar att "krympa fast" på 
ena halvan av formen, därför är utstickande delar ofta försedda med en liten avsmalning i 
formens rörelseriktning. Plana rätvinkliga ytor konstrueras med en vinkel som ska motverka 
den klämmande ("krympande") effekten kring verktyget. Detta för att tillåta utstötning med 
lägsta möjliga kraft.  Rekommenderade värden på släppvinklar är kring 1–2 grader för släta 
ytor. [12], [13]. 

2.5.3 Sammanfogning för plastdetaljer 

De flesta som arbetar med konstruktion av plastprodukter eftersträvar att göra detaljen så enkel 
som möjligt men att också integrera alla nödvändiga funktioner. Det vore bäst om produkten 
kom ut helt klar från formsprutningsverktyget. Ibland kan det av kostnads- eller funktionsskäl 
vara nödvändigt att göra detaljen i två eller flera delar som sedan sammanfogas. [12] 

Det finns två typer av sammanfogningsmetoder, demonterbara och permanenta. De 
demonterbara sammanfogningsmetoderna kan tas isär och sättas ihop flera gånger (t.ex. 
Skruvförband) och de permanenta sammanfogningsmetoderna monteras ihop en gång och kan 
sedan inte tas isär (t.ex. svetsning). [12] 

Nedan visas ett exempel på ett demonterbart- samt permanent snäppe, fördelen med dessa är 
att det inte behövs extra fästelement som skruvar och muttrar för att sammanfoga två eller fler 
plastprodukter. [12] 

 

Figur 10 – Demonterbart snäppe på vänster sida, permanent snäppe på höger sida. [12] 
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3 Metod  

I detta kapitel presenteras vilka metoder som använts under studien samt förklaringar till 
varför just dessa metoder använts.  

3.1 Produktutvecklingsprocessen 

Från figur 11 framgår de olika faserna som vanligtvis genomgås under en 
produktutvecklingsprocess. Denna process är iterativ och faserna kan genomföras mer än en 
gång. En fördel med att använda en fastlagd produktutvecklingsprocess är att 
konstruktionsbeslut blir väl dokumenterade och spårbara.  [14] 

Produktutvecklingsprojekt kan vara av olika karaktär, där omkonstruktion och förbättring av 
befintliga produkter är de mest vanligt förekommande. I dessa fall används ett givet 
produktkoncept som utgångspunkt. Vid nyutveckling genomgås samtliga faser i processen. [14] 

Denna process användes för att den är välbeprövad och passar bra in vid omkonstruktion av 
produkter.  

 

 

Figur 11 – Produktutvecklingens faser. [14] 

   

3.2 Gantt-schema 

Gantt-schema är en enkel metod för tidsplanering och åskådliggör ett projekts tidsåtgång samt 
delmomentens start- och slutpunkt. Metodens främsta styrka är att den snabbt ger en klar bild 
över projektets alla delmoment och deras beräknade tidsåtgång. Detta schema används 
huvudsakligen i tidiga stadier av ett projekt och har en renodlad informationsuppgift, vilket 
innebär att metoden inte duger för uppföljning eller styrning av projekt. Gantt-schemat ritas 
upp i ett koordinatsystem där x-axeln representerar projektets tid och y-axeln dess delmoment. 
Varje delmoment utgörs av en horisontell linje där längden på linjen visar hur länge denna 
aktivitet ska fortlöpa samt vilka uppgifter som kan utföras parallellt. Milstolpar kan 
implementeras för exempelvis de olika delmålen som finns i projektet. [14]  
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Figur 12 – Gantt-schema. [14] 

 

I denna studie användes Gantt-schema eftersom det ger en bra översiktsbild av de delmoment 
som ska utföras och är en enkel metod att förstå. Denna metod är vanligt förekommande och 
har använts under tidigare kurser på utbildningen och ansågs därför vara ett bra val för detta 
projekt.  

3.3 Litteraturstudie  

I litteraturstudien görs en grundlig undersökning av redan befintlig kunskap inom studiens 
problemområden. En väl genomförd litteraturstudie ger en stabil grund till resterande delar av 
arbetet och underlättar även för läsaren. Grunden för litteraturstudien görs huvudsakligen i 
början av ett projekt men fortlöper även under senare delar av arbetet. [15] 

3.4 Förstudie 

Förstudiens syfte är att få en stabil grund inför det fortsatta arbetet med projektet och görs 
genom en objektiv problemanalys där bakgrundsmaterial tas fram i form av marknad, design 
och teknik. För att få ett brett perspektiv på problemet är det viktigt att ha olika 
kunskapsområden redan under förstudien. För att undvika resurskrävande konstruktions- och 
utprovningsarbete på felaktiga grunder är det viktigt att okritiskt undersöka olika tekniska 
lösningar samt andra förutsättningar. Trots att själva förstudie- och konceptgenereringsfasen 
inte är särskild resurskrävande är det dessa delar som bestämmer huvuddelen av produktens 
framtida kostnader. [14]  

3.4.1 Konstruktionskriterielista 

Efter förstudien skapas vanligtvis en kravspecifikation som listar de funktionskrav som 
produkten ska uppfylla. En metod för att lista dessa krav är en Konstruktionskriterielista där 
kraven skrivs som adjektiv + substantiv och i vissa fall även innehåller en del där ytterligare 
information om de specifika kraven kan presenteras. Kraven delas in i huvudfunktion (HF), 
nödvändig funktion (NF) och önskvärd funktion (ÖF). Det finns endast en huvudfunktion och 
den definierar produktens huvudsakliga uppgift. De nödvändiga funktionerna är de krav som 
måste uppfyllas för att produktens huvudfunktion ska uppfyllas medens de önskvärda 
funktionerna inte är kritiska för produktens funktion, utan har endast en positiv inverkan på 
produktens helhet. [16] 

 

Figur 13 – Mall för konstruktionskriterielista.  
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För att skapa en bra kravspecifikation bör dessa riktlinjer tas hänsyn till: 

• Kraven ska vara mätbara (Om möjligt). 

• Undvik dubbletter eller krav som överlappar andra krav. 

• Ska inte innehålla lösningsförslag. 

• Kraven ska vara specifika och inte kunna missuppfattas. [16] 

 

Denna metod användes eftersom den ger en tydlig lista över hur de olika kraven ska prioriteras 
och vilka som är mest kritiska för produktens helhet.  

3.5 Konceptstudie  

Syftet med en konceptstudie är att ta fram koncept samt utvärdera dem och välja den lösning 
som uppfyller kraven bäst. I denna del av projektet ingår steg som konceptgenerering, 
konceptsållning, konceptutvärdering och konceptval, alla dessa steg bör genomföras för att 
kunna konstatera att det bästa lösningsförslaget valts. [1] 

3.5.1 Konceptgenerering 

Ett koncept är en första ansats till en lösning av ett konstruktionsproblem. Ett koncept ger 

endast en översiktlig bild av en funktion, design eller lösning för det specifika problemet och 

kan inte användas som underlag för att en funktionsriktig prototyp ska kunna tillverkas. [14]  

3.5.1.1 Brainstorming 

Brainstorming är en vanlig metod för att komma fram till nya idéer och koncept och utförs 
oftast i grupp. Metoden går ut på att alla medverkande försöker komma på så många idéer som 
möjligt inom det specifika problemområdet, i denna process uppmuntras deltagarna att tänka 
"galet" och inte begränsa sin fantasi. För att denna metod ska bli så effektiv som möjligt är det 
viktigt att gruppen består av personer i olika åldrar med olika tankesätt och kunskapsområden, 
på detta vis skapas en bred variation av konceptförslag. En fördel med denna metod är att en 
deltagares idé kan ge inspiration till en annan, på så vis utvecklas och förbättras koncepten 
under processens gång. Det är viktigt att inte utvärdera de koncept som tagits fram under 
sessionen utan vänta tills övningen är färdig eftersom detta kan verka negativt för gruppens 
kreativitet. [16] 

Fördelen med att välja brainstorming som konceptgenereringsprocess är att ingen av idéerna 
ska begränsas av olika krav eller andra tankar, alla idéer är värdefulla. Många skisser ökar 
möjligheten att hitta någon idé som kan hjälpa till att lösa problemet. Det kräver inte heller 
några resurser utöver penna och papper. Därför användes brainstorming i denna studie. 

3.5.2 Konceptsållning 

Efter att ett antal koncept genererats bör vissa av dem sållas bort så att tid och pengar placeras 
i de mest lovande idéerna. Först bör de koncept som inte uppfyller alla krav väljas bort, detta 
kan göras med hjälp av en Go/No-Go-sållning (Elimineringsmatris). Svårigheten med att 
utesluta koncept i detta stadie är att information kring de olika lösningarna ofta är begränsad 
och ofullständig. [14] [16]  

3.5.2.1 Elimineringsmatris - Go/No-Go-sållning 

Endast de koncept som uppfyller samtliga kriterier eller behöver undersökas mer ska tas vidare 
till nästa steg i processen. För en sådan utvärdering kan man använda sig av en 
elimineringsmatris, även kallad Go/No-Go-sållning. I elimineringsmatrisen markeras de krav 
som uppfylls med (+), de som inte uppfylls med (-) och de som kräver mer information med (?). 
De koncept som för något kriterium får (-) kommer inte undersökas vidare utan elimineras 
direkt i denna metod. De koncept som innehåller (?) bör undersökas mera innan ett beslut 
fattas. [14] 
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Figur 14 – Elimineringsmatris. [14] 

Anledningen till att denna metod används är att den på ett tydligt och strukturerat vis 
presenterar om koncepten är värda att vidareutveckla eller ej, samt om vidare undersökningar 
krävs för att kunna bedöma ett koncept. Genom att använda denna metod kan ogenomförbara 
lösningsförslag sållas bort direkt, därav slösas ingen tid på att undersöka orimliga lösningar.  

3.5.3 Konceptutvärdering  

Under utvärderingen ska de koncept som tagits vidare analyseras med avsikten att avgöra hur 
väl de uppfyller krav och önskemål från produktspecifikationen. De olika konceptens resultat 
jämförs med varandra för att bestämma det lösningsförslag som har högst värde och som bör 
ge bäst produktegenskaper. Detta steg innefattar ett antal svårigheter eftersom:  

• Värdet hos en lösning påverkas av många olika egenskaper. 

• Olika egenskaper har olika relativ betydelse. 

• Olika intressenter värderar egenskaperna olika. 

• Vissa egenskaper kan mätas kvantitativt, medan andra måste bedömas kvalitativt. 

• Fullständig information om lösningsalternativen saknas då beslut måste fattas. [14] 

3.5.3.1 Pughs matris 

I Pughs matris baseras urvalet på relativa jämförelser mellan lösningsalternativ. En 
referenslösning (DATUM) som vanligtvis är en redan existerande lösning eller en lösning man 
känner till väl används som referens där de andra koncepten jämförs direkt mot denna. 
Referenslösningen värderas för varje kriterium med en skala 1–5. Varje koncept jämför alla 
kriterier med referenslösningen och sedan bedöms om koncepten uppfyller de specifika 
kriteriet bättre (+), sämre (-) eller lika bra (0) som referensen. När alla urvalskriterier bedömts 
sammanställs en totalsumma för varje koncept, denna summa avgör om konceptet 
vidareutvecklas eller sållas bort. [14] 
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Figur 15 – Pughs-matris. [14] 

En fördel med denna metod är att den ger en direkt jämförelse mellan originalprodukten och 
koncepten. Metoden skapar en rangordning som visar vilket/vilka av koncepten som har 
störst potential att prestera bäst utifrån de uppsatta kraven [14]. Därför valdes just denna 
metod för konceptutvärdering i studien.  

3.6 Konstruktion 

För att designa och konstruera detaljer används CAD, Computer aided design, som är ett 
verktyg för att skapa tredimensionella geometrimodeller. Det finns ett stort antal olika 
programvaror att välja mellan, i denna studie används CATIA V5 eftersom det är det 
programmet som Husqvarna använder i sin verksamhet. Detaljen ska även konstrueras utefter 
Husqvarnas metodik så att det är enkelt för de anställda på Husqvarna att arbeta vidare med 
modellen efter detta arbetets slut.  

3.7 Prototypframtagning 

För att kunna utföra tester på olika koncept och lösningar måste prototyper tillverkas. I denna 
studie har 3D-printning använts för att ta fram olika prototyper i plast. En fördel med 3D-
printning är att det går väldigt snabbt att ta fram och testa olika typer av lösningar tidigt i 
projektet [17]. 

Det finns ett flertal olika varianter av 3D-printrar, i denna studie har FDM, Fused deposition 
modeling, och SLS, Selective laser sintering, använts. FDM-printning fungerar så att filament 
förs in i ett munstycke där det smälts, sedan placeras tunna strängar av den smälta plasten på 
arbetsytan. När första lagret är byggt påbörjas nästa lager, detta pågår tills alla lager är byggda 
och stelnade vilket betyder att detaljen är färdig. SLS-printning använder lasrar för att smälta 
pulvriserade partiklar till en solid massa. När ett lager pulver är placerat värmer lasern detaljens 
tvärsnitt och fortsätter sedan till nästa lager tills delen är färdigställd. [17] 
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Figur 16 – FDM till vänster och SLS till höger. [18] [19] 

I denna studie används FDM tidigt i projektet för att ta fram de första prototyperna eftersom 
denna typ av 3D-printrar finns att tillgå på högskolan. För att ta fram de senare prototyperna 
används Husqvarnas SLS-printer eftersom denna metod ger prototyper med högre kvalitet än 
de FDM-printade detaljerna.   

 

3.8 Datainsamling 

3.8.1 Koncepttest 

En koncepttestning görs under produktutvecklingens gång och syftar till att bestämma vilket 
av koncepten som ska vidareutvecklas eller att samla information för att förbättra ett koncept. 
Under testet används en utvald grupp personer, ofta potentiella kunder, för att utvärdera de 
olika koncepten. Vanligtvis testas endast ett begränsat antal koncept eftersom det blir för dyrt 
att tillverka ett flertal prototyper. Det är viktigt att testets målbild är väl definierat, att 
datainsamlingsmetoden är lämpad för testets karaktär samt att resultatet utvärderas objektivt. 
[20] 

3.8.1.1 Enkät 

En enkät är en vanligt förkommande datainsamlingsmetod där deltagaren svarar på frågor som 
antingen har fördefinierade svarsalternativ eller frågor med öppna svar där respondenten får 
större utrymme att utveckla sina tankar. För att skapa en enkät som ger de svar som efterfrågas 
bör frågeställningarna formuleras med eftertanke. Vid hög grad av standardisering är det viktigt 
att kontrollera att frågorna innefattar alla delområden samt att alla frågor är relevanta. I slutet 
av enkäten kan det ges utrymme att lägga till kommentarer kring sådant som inte berörts i 
övriga frågor men som kan anses viktigt enligt respondenten. Något som bör undvikas vid 
frågeformulering är: 

• Långa frågor 

• Ledande frågor 

• Negationer 

• Dubbel-frågor 

• Förutsättande frågor 

• "Varför - frågor"  

Det är även viktigt att formulera frågorna med enkelt språk så att alla förstår frågans innebörd 
samt svarar på frågan på det sätt som är tänkt. [15] 
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4 Genomförande och resultat 

Kapitlet presenterar hur de valda metoderna använts för att besvara studiens 
frågeställningar.  

4.1 Gantt-schema 

I den första delen av studien upprättades ett Gantt-schema (se Bilaga 1) som skulle agera som 
en hjälp för att ge en tydligare bild av vilka moment som ingick i arbetet och när dessa skulle 
utföras. Gantt-schemat granskades av handledaren för att utvärdera om examensarbetet hinner 
utföras under de veckor som är tilldelade för arbetet. Med hjälp av detta schema gav det en 
möjlighet att på ett enklare sätt veta om arbetet låg i fas eller om extra arbete krävdes. 

4.2 Förstudie 

För att få en fördjupad förståelse för arbetet och produktens problemområden genomfördes en 
förstudie. Information om vilka lagar och standarder som måste uppfyllas samt övergripande 
information kring produktens användning sammanställdes med hjälp av anställda på 
Proffesional Electric avdelningen på Husqvarna. Ett test med konkurrentprodukter utfördes för 
att få en bredare bild av hur olika lösningar påverkar problemområdet. 

En äldre variant av produkten lånades under projektet för att även ha möjlighet att studera de 
ingående delar och funktioner praktiskt i verkliga miljöer. Den äldre varianten är utformad på 
samma sätt som den nyare, därför passar samma detalj till båda produkter. Eftersom endast 
jämförelsetester genomfördes med den lånade produkten hade det inte någon betydelse att 
denna produkt användes istället för den nyare varianten i tidiga stadier av projektet. 

Jönköping Universitys högskolebiblioteks olika hjälpmedel användes för att söka relevant 
information inom produktens problemområden. För att hitta böcker och vetenskapliga artiklar 
har huvudsakligen högskolans databas Primo använts. Till stor del har tryckta böcker använts 
som källor och dessa har lånats från högskolans bibliotek. 

4.2.1 Befintlig produkt 

För att förstå vad som kunde ändras och förbättras i det nya konceptet som skulle utvecklas 
gjordes en utvärdering och analys av originaldetaljen.  

4.2.1.1 Fästpunkter 

Ett krav från Husqvarna var att det nya konceptet ska fästas på samma sätt och använda de 
fästpunkter som redan existerar för att kunna implementera det nya konceptet i produkten utan 
att behöva ändra några andra delar. Med hjälp av 3D-modeller av produkten fastställdes 
avstånd och placering av fästpunkterna i förhållande till resterande detaljer. 

4.3 Konstruktionskriterielista 

Arbetets frågeställningar utformades efter den kravspecifikation som tilldelades av Husqvarna. 
De huvudområden som kravspecifikationen beskriver fokuserar kring att förbättra prestanda 
och tillverkningsmöjlighet.  

4.4 Konceptgenerering 

Under konceptgenereringsfasen användes brainstorming som konceptgenereringsmetod och 
den insamlade informationen från litteraturstudien som utgångspunkt. Under 
konceptgenereringen togs ingen hänsyn till genomförbarhet eller tillverkningsbarhet. I denna 
fas skulle det inte finnas några begränsningar som kunde förhindra kreativiteten. 
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4.4.1.1    Brainstorming 

Med utgångspunkt i de teorier som samlats under förstudien och att uppfylla 
konstruktionskriterielistan som målbild genomfördes ett antal brainstorming-sessioner för att 
generera nya koncept. Under denna fas var alla idéer giltiga. Det togs ingen hänsyn till 
tillverkningsbarhet eller andra typer av begränsningar som skulle hindra möjligheten att 
komma på nya idéer. Under dessa sessioner togs ett antal konceptförslag fram. 

4.4.1.2    Elimineringsmatris Go/No-Go 

Under denna del av konceptgenereringsfasen sållades de koncept som inte klarar de ställda 
kraven bort. Elimineringsmatrisen Go/No-Go var den första sållningsmetod som utfördes på 
de framtagna koncepten. Utav de framtagna koncepten kvarstod det ett fåtal koncept efter 
elimineringen. 

4.5 Detaljkonstruktion 

För att utvärdera de kvarvarande koncepten vidare användes enligt önskan från Husqvarna 
modellerings-programmet Catia V5 för att rita upp 3D-modeller. Under modelleringen 
användes produktens CAD-filer som referens för att koncepten skulle bli utformade på bästa 
sätt och med rätt passform. Den första detaljkonstruktionsfasen syftade till att göra enklare 
modeller för att snabbt framställa prototyper för testning och för att skapa en mer visuell bild 
än enbart konceptskisser. 

4.6 Prototypframtagning  

I detta skede användes skolans FDM skrivare som var det bästa alternativet tidigt under 
prototypframtagningen eftersom utskrifter kunde startas och hämtas ut snabbt. 

Första steget var att modellera och skriva ut en ”testform” för att se om måtten stämde överens 
med infästningen på produkten. Testformen var en geometri som skulle avspegla produktens 
infästningsspunkter. Genom att korrigera geometrin tills den gick att montera säkerställdes det 
att varje framtida prototyp passar på produkten och detta skulle gynna i en tid- och 
materialbesparing.  

De koncepten som gått vidare modellerades och printades för att kunna testas. 

4.7 Tester på JTH 

För att utvärdera och jämföra koncepten användes de framtagna prototyperna för att göra 
tester. Dessa tester genomfördes i högskolans lokaler med tillgängliga mätinstrument, vilket 
innebar att resultaten inte blev lika tillförlitliga som om de hade utförts med Husqvarnas 
testutrustning. Dock gjordes testerna endast för att hitta konceptens för- och nackdelar samt 
jämföra de framtagna prototyperna med originalprodukten, därför ansågs inte noggrannare 
tester nödvändiga i detta stadie.  

4.8 Pughs matris 

För att utvärdera vilket av de kvarstående koncepten som uppfyllde kriterierna bäst användes 
Pughs matris. Originaldetaljen användes som referenslösning för att se vilket koncept som 
potentiellt skulle kunna prestera bättre än den existerande lösningen. Resultatet från testerna 
användes för att med större säkerhet kunna betygsätta kraven. Med hjälp av prototyperna och 
3D-modellerna var det även enklare att bedöma detaljens design samt hur väl de integrerades 
i produkten.     

Från Pughs matris konstaterades att ett av koncepten hade större potential att uppfylla de 
uppsatta kraven och därför var det detta koncept som vidareutvecklades.  
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4.9 Test av olika varianter  

För att hitta en optimal version av konceptet konstruerades olika varianter. De olika varianterna 
modellerades och prototyper togs fram genom FDM-printning. Samma metoder som beskrivs 
i ”4.7 Tester på JTH” användes för att testa och jämföra de olika prototyperna. 

4.10 Tester på Husqvarna 

I Husqvarnas testlaboratorium genomfördes noggrannare mätningar för att kontrollera hur väl 
prototyperna presterade i förhållande till originalprodukten.  

Resultatet från mätningarna visar att prototyperna presterade bättre än originalprodukten. 
Syftet med testet var att verifiera att grundformerna gav positiva indikationer att uppfylla 
kraven. 

4.11 Färdigställning av konstruktion 

Efter att testresultaten utvärderats beslutades att ett referensgruppstest skulle genomföras där 
en utvärderingsgrupp bestående av Husqvarnapersonal besvarar frågor angående hur väl 
prototyperna uppfyller kraven. För att få så korrekta resultat som möjligt behövdes därför 
prototyper som är så nära en slutprodukt som möjligt konstrueras. 

Modellerna utvecklades och förfinades i Catia V5 för att sedan 3D-printas. Prototyperna 
framställdes i Husqvarnas SLS-printer eftersom denna metod ger detaljerna en högre kvalitet 
och mer exakta dimensioner.  

4.12 Referensgruppstest 

Referensgruppen bestod av 18 anställda (Produktägare, produktansvariga, 
provningsingenjörer och konstruktörer) från Husqvarna. 

Testet gick ut på att referensgruppen skulle bedöma hur väl prototyperna presterar i 
förhållande till originaldetaljen genom att fylla i en enkät med ett antal frågeställningar.  

Resultatet från testet visar att de allra flesta anser att de båda prototyperna presterar bättre än 
originallösningen. 

4.13 Val av slutkoncept 

Husqvarna tog beslutet att de själva skulle analysera och bestämma vilken av prototyperna som 
blir examensarbetets slutkoncept. Resultaten från de olika testerna sammanställdes och 
presenterades för handledare och produktavdelningen på Husqvarna som sedan valde ett 
slutkoncept.  

4.14 Slutgiltiga tester 

Ett sista test hos Husqvarna genomfördes på samma vis som i ”4.10 Tester på Husqvarna” för 
att jämföra originalprodukten med det slutgiltiga konceptet.
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5 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete eller forskning. 

5.1 Implikationer 

Målet med denna studie var att utveckla ett nytt koncept till Husqvarnas befintliga produkt som 
skulle uppfylla ett antal kriterier som Husqvarna tagit fram. Kravet som var viktigast under 
arbetet var att med hjälp av ett nytt koncept förbättra prestandan på produkten. 

5.2 Slutsatser och rekommendationer 

Det slutgiltiga konceptet förbättrar prestandan på produkten inom de flesta problemområden 
enligt de tester som utförts under studien och besvarar därmed frågeställningarna. 

5.3 Vidare arbete eller forskning 

Denna studie resulterade i ett konceptförslag till Husqvarna som visar hur ett nytt koncept 
skulle kunna utformas för att lösa de krav som ställts. Däremot krävs det vidare utveckling för 
att optimera förutsättningarna till en väl presterande produkt. Nedan kommer ett antal förslag 
på utvecklingsområden. 

5.3.1 Vidare tester 

Under denna studie har ett antal tester utförts både på JTH och Husqvarna, dock är det inte 
tillräckligt att enbart mäta ett fåtal tester. För att få en helhetsbild bör prototypen utsättas för 
alla möjliga påfrestningar, olika väderlekar och olika luftfuktigheter beroende på 
användningsområde. Ett utmattningstest bör utföras för att säkerställa att den nya prototypen 
inte påverkar hur många timmar produkten kan användas innan haveri samt fastställa vad 
haveriet beror på. 

5.3.2 Designförbättring 

Under detta arbete har utformningen av konceptet kretsat kring av att uppfylla de krav som 
Husqvarna ställt. Därför har funktion prioriterats före design. För att konceptet ska följa 
Husqvarnas formspråk ännu bättre kan det vara nödvändigt att en industridesigner förbättrar 
detaljens utseende. 

5.3.3 Riskbedömning 

För att förutsäga eventuella risker med produkten bör en riskbedömning utföras. Utförande av 
riskbedömning rekommenderas dels för att bespara arbete, tid och resurser men också för 
kundens säkerhet innan det implementeras på marknaden. Genom att hitta defekter tidigt i 
arbetet underlättar det hanteringen av följande konsekvenser.  

5.4 Validitet och reliabilitet 

Något som sänker reliabiliteten för denna studie är användandet av källor i form av 
kurslitteratur, då kurslitteraturen ofta inte behandlar den senaste forskningen inom respektive 
område. En bedömning som gjorts, är att de metoder och teorier som använts under denna 
studie har brukats under en lång tid inom industrin. Dessa metoder och teorier introduceras 
även under vissa föreläsningar på JTH, vilket visar dess breda utsträckning och användning. 

För metoderna konceptsållning och konceptutvärdering finns det en risk att de mister sin 
reliabilitet. Metoderna grundar sig i att beslut ska fattas objektivt. Det finns en risk att forma 
egna subjektiva åsikter, medvetet eller omedvetet, som kan leda till olika resultat från olika 
personer. För att undvika detta har personal från Husqvarna utvärderat metodernas resultat 
samt att tester utförts löpande under arbetets gång vilket ger studien en högre grad av validitet. 
Studiens övriga validitet och reliabilitet anses vara god, all inhämtad information ger relevant 
insikt i problemet samt bidrar till studiens slutgiltiga svar. 
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7 Bilagor 

Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Gantt-schema 
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Bilaga 1 – Gantt-schema 

 


