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Abstract 

Purpose – The purpose of this thesis is to minimize or completely eliminate the flexure 

in Husqvarna’s brush cutter 536 LiR from the handle down to the engine and the blade 

when a weight of 5 kilogrammes is hanged from the handle. 

Method – A concept study has been made on Husqvarna’s brush cutter 536 LiR to 

examine and evaluate what the problem with the model is and from that to develop 

different concepts to minimize the flexure. The work has followed a Stage-Gate product 

development process with seven steps from defining the specification of requirements 

to developing and testing prototypes. Ideas of concepts were generated using the 

methods brainstorming and Reverse Engineering and were later sifted using Pugh’s 

matrix. Finite Element Analysis was used to evaluate the product and to analyse certain 

concepts. Advanced prototypes were created using selective laser-sintering whilst 

simpler models were created by hand. The prototypes were tested and compared to the 

original product.  

Findings – This project presents five different suggestions on how to minimize the 

flexure in the brush cutter; one stiffer version of the original plastic casings, three 

accessories to attach to the original product and a proposal for a change of material. All 

these suggestions gave positive results with a lesser flexure, but the third accessory, 

Tillbehör 3, was the one that showed the smallest flexure and the only one able to fulfil 

the purpose of the study. The weight of the accessory was, however, too big. The stiffer 

version of the original casings and the change of material also showed good results 

regarding flexure and did not increase the weight too much. 

Implications – If any of the proposals of this project were to be implemented in 

production, it would cause certain temporary consequences for the production of the 

brush cutter. The tools for the plastic components of the current brush cutter would need 

some changing in order to manufacture the stiffer version of the mouldings or to 

produce the different material, whilst for the first two accessories completely new tools 

for injection moulding would have to be developed. To implement the third accessory, 

new calculations would be needed since the eigenfrequency of the brush cutter would 

be changed. It would, however, be cheaper to produce this accessory compared to the 

first two, since the third one does not need to be manufactured using injection moulding. 

Limitations – Most of the prototypes in this work is manufactured using selective laser 

sintering and not injection moulding, which is the manufacturing method of the current 

plastic casings. This means that the properties of the materials will be different than 

they would be if they were manufactured for production. Furthermore the materials 

used in the casings of the brush cutter are filled to certain degree with glass fibres, 

meaning that the material properties will be even more different depending on 

manufacturing method. The position and direction of the glass fibres will be different 

depending on which process is used, giving different mechanical properties. 

Keywords – brush cutter, flexure, polyamide, mechanics, stiffness 



Sammanfattning 

iii 

 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med examensarbetet är att minimera eller helt eliminera den utböjning 

som uppstår i Husqvarnas trimmer 536 LiR från handtag ner till motor och 

trimmerhuvud då en 5 kilos vikt hängs i handtaget. 

Metod – En konceptstudie har utförts på Husqvarnas trimmer 536 LiR för att undersöka 

och utvärdera hur problemet med trimmern ser ut i dagsläget och därifrån ta fram olika 

koncept för att minimera utböjningen. Arbetet har följt en Stage-Gate 

produktutvecklingsprocess med sju steg från att skriva kravspecifikation till att ta fram 

och testa prototyper. Koncept genererades med metoderna brainstorming och Reverse 

Engineering och sållades sedan med Pughs beslutsmatris. Finita elementmetoden 

användes för att utvärdera produkten och för att analysera vissa koncept. Avancerade 

prototyper skapades med selektiv lasersintring medan enklare modeller togs fram för 

hand. Prototyperna testades och jämfördes mot originalprodukten. 

Resultat – I detta arbete presenteras fem olika förslag för att minska utböjningen i 

trimmern; en förstyvning av plastkåporna på originalprodukten, tre tillbehör att fästa på 

den befintliga trimmern och ett förslag på materialbyte. Alla förslag gav positiva 

resultat med minskad utböjning, men Tillbehör 3 var det som visade sig minimera 

utböjningen mest och det enda som klarade av att möta syftet. Dock gav detta tillbehör 

för stort viktpåslag. Förstyvningen och materialbytet gav också bra resultat gällande 

utböjningen och ökade inte vikten för mycket. 

Implikationer – Om de förslag som presenteras här skulle implementeras och tas i 

produktion skulle det innebära vissa tillfälliga konsekvenser vid produktion av 

trimmern. Verktygen för plastdetaljerna skulle behöva ändras för förstyvningen och 

kanske också för materialbytet, medan det för de två första tillbehören skulle behöva 

tillverkas helt nya verktyg för formsprutning. För att implementera Tillbehör 3 skulle 

nya beräkningar behövas eftersom trimmerns egenfrekvens ändras. Det skulle dock 

vara billigare att tillverka detta tillbehör än de första två eftersom detta inte behöver 

formsprutas.  

Begränsningar – Flertalet av prototyperna framtagna i detta projekt är tillverkade med 

selektiv lasersintring och inte med formsprutning, som är tillverkningsmetoden för de 

nuvarande plastkåporna. Detta innebär att hållfasthetsegenskaperna inte är desamma 

som de skulle bli vid verklig produktion. Dessutom är materialen som används 

glasfiberfyllda, vilket innebär att hållfastheten kommer att påverkas ytterligare 

beroende på tillverkningsmetod. Glasfibrernas positioner och riktningar blir olika vid 

olika processer vilket ger upphov till olika egenskaper.  

Nyckelord – trimmer, böjning, polyamid, hållfasthet, förstyvning 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och förklarar det problem med trimmern som 

studien byggts upp kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess tre 

frågeställningar. Därtill beskrivs vad arbetet innefattar och vilka avgränsningar som 

satts. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Företaget Husqvarna har sedan 2012 arbetat med att ta fram ett sortiment bestående av 

batteridrivna skogs- och trädgårdsprodukter som komplement till liknande 

bensindrivna produkter. I Husqvarnas årsredovisning från 2012 nämns att ”Ett nytt 

sortiment av semi-professionella batteriprodukter lanserades på marknaden” [1]. Dessa 

nya produkter har professionella användare som målgrupp och den ekonomiska 

satsningen på dessa produkter ökar [1, s. 12-13]. I Husqvarnas årsredovisning från 2013 

står att ”Ett område som fått allt mer fokus och utlovar tillväxtpotential är elektriska 

produkter, framför allt batteridrivna produkter som trimrar, motorsågar och 

robotgräsklippare” [2, s. 13]. Det står också att utbudet av batteridrivna produkter 

utökades under 2013. 

De batteridrivna produkterna liknar till stor del de bensindrivna varianterna med 

skillnaden att de har en elmotor som drivs av uppladdningsbara batterier istället för en 

bensinmotor. Sortimentet har mottagits väl och är en stor satsning för Husqvarna.  

En av dessa batteridrivna produkter är en grästrimmer som körs med trimmerlina. 

Modellen heter Husqvarna 536 LiR och är gjord så att en sele kan fästas i ett plastfäste 

högt upp på riggen för att fördela belastningen bättre än om trimmern endast lyfts i 

handtagen. Styrets placering beror på att det inte ska stöta i benen vid körning. På denna 

modell har ett problem med stabiliteten i riggen upptäckts.  

 

Figur 1: Husqvarnas trimmer 536 LiR, från [27]. 
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1.2 Problembeskrivning 
I Husqvarnas bensindrivna trimrar sitter motorn ovanför handtagen i anslutning till 

bränsletanken. I motsvarande batteridrivna trimrar sitter motorn i stället i anslutning till 

trimmerhuvudet längst ner på riggen, där det i batteriprodukten sitter en växel. 

Omlokaliseringen av motorn i produkterna har gjort att viktförhållandena har ändrats, 

så att större vikt läggs längst ner på riggen, vilket gör att riggen har upplevts svajig. När 

trimmern förs från sida till sida blir motorns utböjning från handtagen större än önskat. 

Detta problem ska genom examensarbetet minskas eller elimineras.  

Plastdelarna på trimmern tillverkas i nuläget genom att formspruta polyamid typ 6 med 

30 % glasfiber (PA6GF30). Riggen är en aluminiumlegering som svetsas. 

Examensarbetet bidrar med kunskaper i hur batteridrivna produkter ska konstrueras och 

hur viktförändringarna som uppstår vid övergången från bensin- till batteridrift ska 

hanteras. Detta är relevant eftersom de bensindrivna produkterna varit utgångspunkten 

för de batteridrivna produkterna. Examensarbetet levererar även allmängiltiga 

kunskaper om hur vridning i plastkonstruktioner kan minskas. 

 Tabell 1: Trimmerns delar. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Problemet med trimmern upptäcktes av Husqvarna men användare har också 

uppmärksammat att utböjningen på denna trimmer är större än önskvärt. För att ge en 

bättre stabilitetskänsla är tanken att få bort två tredjedelar av dagens utböjning. Därmed 

är syftet med denna studie: 

 Syftet med examensarbetet är att minimera eller helt eliminera den 

utböjning som uppstår i Husqvarnas trimmer 536 LiR från handtag ner till motor och 

trimmerhuvud då en 5 kilos vikt hängs i handtaget. 

För att kunna arbeta mot syftet har detta brutits ned i tre frågeställningar. Dessa 

beskriver mer konkret vad som ska göras för att uppnå syftet. För att kunna förbättra 

produkten måste den först undersökas och utvärderas som den ser ut i dagsläget. Arbetet 

Nr Förklaring 

1 Handtag 

2 Toppkåpa 

3 Torn 

4 Batterihus 

5 Rigg 

6 Motor och trimmerhuvud 
Figur 2: Husqvarnas trimmer 536 LiR, från [27], med 

förklaringar. 

3 

1

  

6 

5 

2 

4 
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ska ta reda på i vilken del av trimmern som utböjningen är som störst och hur stor den 

är i dess olika delar. Därmed är studiens första frågeställning: 

[1] Vad är det som påverkar utböjningen och hur ser den ut på den nuvarande 

trimmern? 

För att sedan kunna minska den aktuella utböjningen ska det undersökas hur vridning 

och böjning kan minskas i trimmern genom att på olika sätt ändra konstruktionen eller 

byta material. Den befintliga modellen kommer att undersökas för att hitta delar som 

kan konstrueras mer optimalt och olika materialalternativ ska jämföras. Därmed är 

studiens andra frågeställning: 

 [2] Hur kan vridning/böjning i produkten minskas genom omkonstruktion eller 

materialbyte? 

Ett annat alternativ för att få mindre utböjning är att tillverka ett tillbehör som kan fästas 

på produkten och motverka vridning/böjning. Därmed är studiens tredje frågeställning: 

 [3] Hur kan vridning/böjning i produkten minskas genom att implementera ett 

tillbehör i produkten? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en konceptstudie 

att genomföras hos Husqvarna. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Arbetet innefattar till största delen att undersöka de plastkomponenter (tornet) som 

fäster handtaget till resten av trimmern samt att fundera över huruvida någon sorts 

omkonstruktion, tillbehör eller annat materialval kan minska utböjningen och 

instabiliteten. Även riggen böjs och vrids på produkten så utformning och materialval 

på den kommer också att utvärderas. 

Det finns begränsningar för vad som får förändras på produkten. Avstånd och längder 

på rigg och handtag är beräknade för att fungera ergonomiskt samt inte gå emot svensk 

lagstiftning och ska därför hållas konstanta. Motor och batterihus ska inte heller ändras, 

likväl som deras positioner på riggen. 

En analys ska göras med hjälp av FEA. Här har flera begränsningar satts för att 

analysera problemet på en nivå som är anpassad till detta projekt. Hänsyn tas inte till 

glasfibrernas riktning i plasten, krafter och fasta punkter sätts ungefärligt och endast 

ena delen av tornet kommer att analyseras. Detta ger tillräckligt goda resultat eftersom 

det som söks endast är en jämförelse och inte en helt sanningsenlig analys av storlek på 

spänningar. 

Prototyper till plastkåpor kommer att tas fram via selektiv lasersintring och alltså inte 

med formsprutning som är den egentliga tillverkningsprocessen för plastkåporna. 

Hänsyn tas inte till skillnader (såsom glasfibrernas position) i de olika metoderna.  

Studien innefattar en produktutvecklingsprocess från kundundersökning till en/flera 

första prototyp/er. Flera koncept kommer att tas fram och de bästa kommer parallellt 

att förverkligas i prototyp-form. Tester och utvärderingar kommer att göras och nya 
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prototyper kommer att tas fram därifrån. Något mer omfattande utvecklingsarbete 

utifrån dessa prototyper kommer inte att göras.  

1.5 Disposition 

Rapporten börjar med att beskriva de metoder som använts genom hela projektet, från 

tidsplanering och första mätningar på originalprodukten till hur sållningen av framtagna 

koncept gått till.  

Därefter beskrivs, i avsnittet Teoretiskt ramverk, de teorier som arbetet bygger på och 

hur dessa använts i projektet. En koppling görs mellan de valda frågeställningarna och 

de teorier som valts att beskrivas.  

Efter det kommer avsnittet Empiri, där de resultat som fåtts framställs. Ur varje del i 

Arbetsprocessen ficks olika resultat som presenteras här. 

I avsnittet Analys diskuteras och utvärderas de resultat som beskrivits i Empiri. Här 

ställs resultaten mot de valda frågeställningarna samt kravspecifikationen. 

I Diskussion och slutsatser sammanfattas de resultat som beskrivits utförligt i delen 

Empiri. Slutsatser diskuteras fram utifrån vad som framkommit under hela projektet 

och förslag ges på hur detta projekt kan lägga grunden till vidare arbete. 

Till slut följer Referenser och Bilagor.
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet börjar med en koppling mellan valda frågeställningar och den utarbetade 

metoden. Vidare beskrivs de tillvägagångssätt som använts i projektets alla delar. I 

Arbetsprocessen beskrivs produktutvecklingsprocessen som valts, hur alla mätningar 

gjorts och hur/på vilka grunder beslut fattats. Här står också hur kundundersökningen 

gick till och hur data från den har sammanställts. Till sist beskrivs, i Ansats, hur hela 

projektet startades. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att kunna besvara de tre valda frågeställningarna har en konceptstudie utförts på 

Husqvarnas batteridrivna trimmer 536 LiR. Trimmern har undersökts och utvärderats 

och sedan har förslag till förbättringar genererats. För att arbeta med detta på ett 

strukturerat sätt har de metoder som beskrivs i Arbetsprocessen nedan använts.  

Alla frågeställningar handlar om produktutveckling på olika sätt och därför har stort 

fokus lagts på att hitta och arbeta fram en bra produktutvecklingsprocess. För att få 

djupare förståelse för problemet utfördes en kundundersökning bland användare av 

trimmern. 

2.2 Arbetsprocessen 
Nedan beskrivs de metoder som använts i varje steg av processen i detta arbete. 

2.2.1 Gantt-schema 
I början av projektet, för att få en överblick av vad som skulle göras och för att kunna 

anpassa arbetets omfång till tidsramen som fanns, så skrevs alla delar av projektet ned 

och en tidsplan gjordes. Enligt Ullman är det viktigt att tydligt bestämma ordningen i 

vilken projekts olika delar ska ske och att visa hur varje del beror av delarna som 

kommer före och efter (det vill säga delar som måste vara gjorda för att nästa del ska 

kunna ske och delar som inte kan ske utan att delen i fråga är gjord)[3]. För att 

visualisera tidsplanen så kan ett Gantt-schema användas. Detta schema används för att 

visa tre saker [3]: 

1. Hur lång tid varje del förväntas ta 

2. Vilka personalkrav som behövs för varje del 

3. Tider för designutvärderingar 

Planen för detta projekt visualiserades med hjälp av ett Gantt-schema, se bilaga 1. 

2.2.2 Stage-Gate produktutvecklingsprocess 
För att kunna besvara de tre frågeställningarna har en Stage-Gate 

produktutvecklingsprocess valts, se avsnitt 3.6.1. För att kunna applicera en Stage-Gate 

modell på detta arbete har den generella varianten modifierats till att innehålla sju steg 

(stages) och lika många grindar (gates). I denna modifierade modell är stegen som 

följer: 

Stage 1. Ansökan om examensarbete 

Gate 1: Anmälan samt första projektplan godkända av Husqvarna och 

JTH.  
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Stage 2. Överblick av problemet skapas genom att ta reda på krav och göra 

mätningar. Krav specificerades under handledarmöte med Husqvarna. 

Gate 2: Kravspecifikation, se bilaga 2, och tidsplan godkända av 

Husqvarna och JTH. 

Stage 3. Kundundersökning, analys av trimmerns olika delar både fysiskt och 

digitalt via CAD. Litteraturstudier och konceptgenerering. 

Gate 3: Handledarmöte och sållning av koncept med Husqvarna. 

Stage 4. Konceptutveckling och förfining. 

Gate 4: Tre av de förfinade koncepten väljs för prototypframtagning. 

Stage 5. Prototypframtagning. 

Gate 5: Första utvärdering av prototyper. 

Stage 6. Valda prototyper testas mot kravspecifikationen. 

Gate 6: slutgiltigt konceptval på handledarmöte med Husqvarna. 

Stage 7. Valda konceptet utvärderas för att ge grund för ytterligare utveckling. 

Gate 7: presentation av koncept. 

  

Figur 3: Processkarta enligt Stage-Gate-modellen. 
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2.2.3 Mätningar av ursprungsprodukten 
För att kunna verifiera om kravspecifikationen uppnåtts i projektets slut gjordes 

mätningar på ursprungsprodukten. Eftersom inga standardiserade tester fanns 

upprättades nedan beskrivna tester i projektet. Trimmern testades först genom att svinga 

riggen fram och tillbaka, som vid verklig körning av trimmern. Trimmerns beteende 

noterades och togs i beaktande vid konceptgenereringen, se avsnitt 2.2.7.  

Sedan mättes utböjningarna på trimmern med belastning i styret. Trimmern sattes fast 

i två skruvstäd, ett längst ner på riggen och ett under batterihuset, se Figur 4: 

Fastspänning av originaltrimmer vid mätning av utböjning. nedan. Sedan belastades 

det i figuren bortersta handtaget med först 5 och sedan 10 kg horisontellt, med hjälp av 

en dynamometer. Utböjningarna mättes genom att markera utgångspunkten och 

mätpunkterna vertikalt från handtaget till bordet och sedan mäta avståndet från 

utgångspunkten till de två mätpunkterna. För att få ett så sanningsenligt resultat som 

möjligt så gjordes alla mätningar sex gånger och sedan beräknades medelvärdet av 

dessa resultat. 

2.2.4 Litteratursökningar 
Litteratursökningen gjordes med hjälp av Högskolebibliotekets sökhjälp Primo. En 

grundidé om vilka produktutvecklingsmetoder som var lämpliga för projektet gavs först 

från läroböcker inom områdena maskinteknik och produktutveckling. Sedan användes 

Primo för att finna vetenskapliga artiklar som gav djupare kunskaper. För att minska 

träffarna och sortera bort artiklar som inte var relevanta för produktutveckling och 

material begränsades sökningen genom att ange ämnesord som var relevanta för den 

aktuella sökningen, till exempel ”mechanical properties”. Artiklar av författare med 

både positiva och negativa erfarenheter användes för att väga för- och nackdelar med 

metoderna och för att kunna dra slutsatser om huruvida metoden passade för 

konceptstudien eller inte.  Resultaten av litteratursökningarna finns i avsnitt 3. 

Exempel på sökord som användes för att hitta vetenskapliga artiklar var metodernas 

namn, upphovsmännen till metoderna, polyamid, PA6, FEM, FEA, finite element 

method, finite element analysis, bending, torsion, plastics, R&D, SLS, och selective 

laser sintering. 

  

Figur 4: Fastspänning av originaltrimmer vid mätning av 

utböjning. 
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2.2.5 Finita elementmetoden 
Utöver dessa manuella mätningar utfördes även en teoretisk analys av vänstra delen av 

tornet som fäster handtagen till riggen. Dessa gjordes med finita elementmetoden, se 

avsnitt 3.5, i Catias simuleringsverktyg Generative Part Structural Analysis (GPS). 

Flera simuleringar genomfördes för att avgöra en godtagbar generell och lokal 

meshstorlek, vilka blev 3 respektive 1 mm. Fasta punkter (constraints) sattes där riggen 

fäster i plastdelen samt vid skruvarna längst ner. Ett moment på 20 Nm (50 N * 0,4 m) 

lades högst upp på tornet där toppkåpan fäster.  

På detta sätt kunde ungefärligt avgöras vart i den nuvarande delen störst spänningar 

uppkommer. Testerna gjordes för det nuvarande material som används, PA6GF30, med 

egenskaper som Husqvarna lagt in i Catia enligt: 

Densitet   1360 kg/m3   

E-modul   6,5 * 109 N/m2 

Poisson’s ratio  0,4 

Värmeutvidgningskoefficient 6,84 * 10-5/degK 

Utöver det testades även samma plast men med 45 % glasfiber. Varför just detta 

material valdes kan läsas i avsnitt 0. Materialegenskaperna togs då från CES Edupack 

[4]. Eftersom det inte fanns PA6 med exakt 45 % glasfiber så beräknades medelvärden 

av PA6GF40 och PA6GF50 enligt:   

Densitet   1505 kg/m3 

E-modul   10,6 * 109 N/m2 

Poisson’s ratio  0,36 

Värmeutvidgningskoefficient 3,325 10-5/degK 

2.2.6 Kundundersökning 
Under arbetets gång utfördes en enkät-undersökning bland användare av trimmern 536 

LiR. Hjälp togs av handledaren på Husqvarna för att hitta användare att kontakta. Av 

de tillfrågade svarade 11 professionella användare av trimmern på den enkät som gjorts 

för att undersöka hur stort stabilitetsproblemet är i dagsläget. Enkäten upprättades under 

arbetets gång och bestod av sju frågor varav fem graderade trimmerns olika egenskaper 

från 1-5 och de två sista var mer öppna med möjlighet att lämna övriga åsikter eller 

synpunkter på modellen. Enkäten upprättades enligt riktlinjerna i avsnitt 3.6.2.  

Figur 5: Fasta punkter och moment i FEM. 
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Kundundersökningen undersökte om, och i så fall till vilken grad, problemet som 

beskrivits av Husqvarna upplevdes bland kunderna. Det ansågs viktigt att inte styra 

användarnas svar och därför utformades frågorna med det i åtanke. För att validera att 

frågorna i kundundersökningen skulle bli förstådda och tolkade på rätt sätt gjordes en 

pilotundersökning.  

Resultaten av kundundersökningen sammanställdes i cirkeldiagram, ett för varje fråga, 

för att visualisera fördelningen av kundernas åsikter. Cirkeldiagrammet valdes för att 

det är lätt att bedöma relationerna i det. De öppna frågorna sammanfattades utefter de 

gemensamma upplevelser som kunderna haft.  

2.2.7 Konceptgenerering  
Konceptgenereringen utfördes enligt metoderna Reverse Engineering, se avsnitt 3.6.3, 

och brainstorming, se avsnitt 3.6.4.  

I denna studie innebar det första steget i Reverse Engineering att gränssnittet mellan 

tornet och batterihuset samt riggen studerades. Det undersöktes vad som påverkades 

när kraft lades på styret för att kunna fastställa vad som böjdes mest. I andra steget var 

det av hög vikt att de olika delarna i tornet satt ihop bra eftersom glapp mellan delarna 

innebär större utböjning. Vänster och höger sida av tornet böjdes och vreds med 

handkraft för att se vilka delar som var mest elastiska. Detta var viktigt att ta reda på 

för att kunna uppfylla syftet. I denna studie innebar det tredje steget i Reverse 

Engineering att de olika fästpunkterna identifierades och undersöktes. Det reflekterades 

över hur krafterna överfördes och vad i detaljerna som var orsaken till vridningen. 

Reverse Engineering-fasen utfördes innan brainstorming, se nedan, eftersom 

produktens brister måste vara kända innan förbättringar kan föreslås.  

För att generera idéer till lösningar av problemet så valdes brainstorming. Tre 

brainstormingssessioner hölls under detta arbete, varje varade runt en timme. Under 

sessionerna skrevs alla idéer och tankar ned och skissades upp av båda deltagare för att 

inte missa eller glömma bort något. 

För att försäkra att alla idéer skulle få komma fram bestämdes att deltagarna var för sig, 

innan varje brainstormingsession, skulle fundera ut egna idéer och tankar kring hur 

problemet skulle lösas och ta med dessa idéer till sessionen för att tas upp till diskussion. 

Detta användes dels för att ha någon utgångspunkt att bygga från och dels för att se till 

att varje deltagare bidrog med egna idéer och tankar.  

2.2.8 Konkurrentundersökning 

En konkurrentundersökning gjordes för att säkerställa att de genererade idéerna inte 

redan skulle finnas på marknaden och för att undersöka om det fanns några bra 

lösningar på problemet som kunde implementeras. De konkurrenter som undersöktes 

var de som arbetar med trädgårdsprodukter och finns listade i Husqvarnas 

årsredovisning [2, s. 18]: Stihl, Bosch, Stiga och Jonsered.  

Eftersom detta arbete handlar om ett problem specifikt för Husqvarnas modell 536 LiR 

så gjordes endast en ytlig konkurrensanalys. De liknande modellerna hade olika 

lösningar på tornet som fäster handtaget till riggen, men ingen ansågs vara av betydelse 

för detta projekt. 
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2.2.9 Sållning av koncept  

Koncepten utvärderades först genom att väga deras fördelar och nackdelar. Sedan 

viktades koncepten i Pughs beslutsmatris, se avsnitt 0. Efter att koncepten utvärderats 

på dessa sätt gjordes en sållning med hjälp av handledaren på Husqvarna. 

För att kunna sålla koncept enligt Pughs beslutsmatris är det viktigt att alla koncept är 

på samma abstraktionsnivå. Därför valdes att sålla utifrån de enkla skisser som gjorts.  

Kriterierna som användes för att utvärdera koncepten var viktökning, utseende, styvhet, 

tillverkningsbarhet och hur mycket ändringar som behövde göras på det befintliga 

verktyget. Eftersom en QFD inte gjordes i detta projekt ansågs alla kriterier vara lika 

viktiga. 

2.2.10 Prototypframtagning 

När en sållning gjorts och några koncept valts skulle prototyper tas fram för att testa de 

koncept som ansågs bäst mot varandra. Prototyper gjordes i detta läge på två av de tre 

idéer till tillbehör som framtagits, samt på en kombination av de bästa förslagen på 

ändringar på originalprodukten. 

Efter denna första prototyprunda utvärderades de resultat som fåtts och ändringar 

gjordes i en av prototyperna.  Det bestämdes att även det tredje förslaget till tillbehör 

skulle tillverkas. För att kunna jämföra mätvärdena på ett bra sätt så valdes att även ta 

fram originaldelen med SLS. På så sätt kunde en utvärdering göras av hur SLS-

prototypernas egenskaper kommer att se ut jämfört med en formsprutad detalj. 

2.2.11 Test och utvärdering 
Prototyperna och det förstyvade originalet monterades på trimmern och sedan gjordes 

mätningar på samma sätt som på originalet, se avsnitt 0.  

2.3 Ansats 
I början av projektet var informationssamlande en central del. Problemets olika krav 

och delar specificerades dels via möten med olika ansvariga och involverade på 

Husqvarna, dels via diskussioner med handledare på Jönköpings Tekniska Högskola. 

Kraven dokumenterades i form av kravspecifikation, projektbeskrivning och Gantt-

schema. När arbetet var definierat och specificerat började litteraturstudier; först för att 

avgöra vilka metoder som skulle användas i produktutvecklingsprocessen och sedan för 

att ta reda på mer om hur problemet skulle kunna lösas. Redan från början antogs en 

Stage-Gate produktutvecklingsprocess som sedan förfinades efter efterforskningar. 

Litteraturstudierna utfördes huvudsakligen via högskolebibliotekets sökhjälp Primo för 

att hitta väsentliga och trovärdiga källor. Här hittades vetenskapliga artiklar samt 

facklitteratur inom de olika områden som söktes. 

Det antogs redan i starten av projektet att de delar där störst förändring skulle kunna 

göras var tornet som fäster handtaget till riggen. Detta bekräftades sedan med tester och 

mätningar. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I denna del beskrivs de teorier som stödjer metoder och val som använts/gjorts under 

arbetets gång. Teorierna kopplas till de olika frågeställningarna för att visa på vilken 

grund de valts.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ” Vad är det som påverkar 

utböjningen och hur ser den ut på den nuvarande trimmern?” beskrivs polyamider, 

glasfiberfylld plast, hållfasthetslära och finita elementmetoden i det teoretiska 

ramverket. Materialet som används till plastkåporna på originalprodukten är en typ av 

glasfiberfylld polyamid och därför beskrivs dessa typer av material. Hållfasthetslära 

beskrivs för att få teoretiska bevis för hur olika konstruktioner beter sig då de utsätts för 

böjning och vridning, och för att på så sätt få förståelse för varför trimmerns delar 

böjer/vrider sig på olika sätt. FEM beskrivs för att kunna förstå de analyser som gjorts 

på produkten med Catias simuleringsverktyg (GPS). För att kunna utföra korrekta 

simuleringar och kunna tolka deras resultat med hjälp av datorstödd FEM krävs en 

förståelse för hur programmet är uppbyggt och vad som händer när simuleringarna körs.  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ” Hur kan vridning/böjning 

i produkten minskas genom omkonstruktion eller materialbyte?” beskrivs 

hållfasthetslära, finita elementmetoden, selektiv lasersintring samt polyamid och 

glasfiberfylld plast nedan. För att få förståelse för vad som påverkar utböjningen krävs 

kunskaper inom hållfasthetslära. FEM beskrivs för att med hjälp av simuleringar kunna 

se vilka resultat som förväntas av olika förändringar i produkten. SLS beskrivs därför 

att det är metoden som kommer att användas vid prototyptillverkningen och det då 

ansågs viktigt att förstå hur metoden fungerar. 

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ” Hur kan vridning/böjning 

i produkten minskas genom att implementera ett tillbehör i produkten?” beskrivs 

produktutvecklingsprocesser och SLS i det teoretiska ramverket. För att kunna ta fram 

ett tillbehör som uppfyller kraven i kravspecifikationen krävs ett strukturerat arbetssätt. 

Kunskaper inom produktutvecklingsmetoder gör att arbetet kan följa vissa modeller för 

att kunna utföras så effektivt och med så bra resultat som möjligt. SLS beskrivs för att 

kunna förstå hur framtagna prototyper kan skilja sig från att ta fram produkter via 

formsprutning; metoden som används för plastkåporna på den befintliga produkten. 

3.2 Polyamid 

Polyamider är plaster med hög styrka och tålighet samt lätt vikt [4]. Alla polyamider 

absorberar vatten lätt, vilket kan leda till dimensionsinstabilitet och stora ändringar av 

materialets egenskaper. När plasten tar upp vatten reduceras brottgränsen och E-

modulen, medan hårdhet och flexibilitet ökar. Dessa ändringar kan vara så stora som 

50 % men beror mycket på vid vilken temperatur plasten används och exakt vilken typ 

av polyamid som används. Högre typer av polyamider har generellt lägre 

vattenupptagning, högre mjukhet och lägre smälttemperatur. 

Tillsättning av glasfiber till polyamider är ett sätt att kraftigt öka styvheten på plasten. 

Högre glasfiberandel innebär högre styvhet, men därmed också högre sprödhet [4].  
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3.3 Glasfiberfylld plast 
Att fylla plast med glasfiber kan, beroende på användningsområde, förbättra plastens 

mekaniska egenskaper på olika sätt [5]. Materialegenskaperna för glasfiberfylld plaster, 

även kallade kompositer, varierar beroende på mängden fibrer, hur fibrerna är 

orienterade i komponenten, hur stora fibrer som används samt hur fibrerna fäster i 

plasten. Störst påverkan på egenskaperna har mängden fibrer och längden på dem. 

Materialegenskaperna varierar inte linjärt beroende på glasfiberdistribution [5].  

Polyamid typ 6 är en av de vanligaste termoplasterna att fylla med glasfiber. I 

experimenten utförda av Güllü, Özdemir och Özdemir, [5], visas att brottgränsen för 

PA6 med glasfiber ökar med 74-111 % beroende på fibermängd och fiberposition i 

plasten. Dock blir plasten skörare; slagsegheten minskar med 9-21 %. 

Tillverkningsparametrar som gjuthastighet, tryck och temperatur påverkar också 

materialegenskaperna. Fiberorienteringen sker när plasten flyter in i formen/verktyget. 

Vid höga hastigheter orienterar sig fibrerna parallellt med flödesriktningen medan de i 

centrum av tvärsnittet lägger sig vinkelrätt mot flödet [5].  

Enligt Akay och Barkley, [6], så finns det väletablerade fördelar med att använda 

glasfiberfylld plast, men för att kunna utvärdera exakt hur dessa fördelar ser ut så måste 

vissa parametrar tas hänsyn till. Tillverkningsmetod och verktygsutformning (vid 

gjutning/pressning och liknande) har stor betydelse för hur glasfibrerna positioneras i 

komponenten, vilket i sin tur har stor påverkan på materialegenskaperna i komponenten 

[1].  

I experimenten utförda av Akay och Barkley, [6], visas att de platser i plasten där 

glasfibrerna positionerats longitudialt har egenskaper som är överlägsna de platser där 

fibrerna positionerats tvärgående. I polyamiden som testats är exempelvis brottgränsen 

mellan 40-60 % (beroende på längden av fibrerna) högre där fibrerna ligger longitudialt 

än där de är tvärgående. 

3.4 Hållfasthetslära 
Olika samband inom hållfasthetslära har använts för att styrka hypoteserna om ändrad 

geometri. Formeln 𝑊𝑥 = 𝑊𝑦 =
𝜋(𝐷4−𝑑4)

32𝐷
 visar att ökad tjocklek på rör ökar 

böjmotståndet [7, s. 27].  

För att beräkna formförändring vid vridning och böjning så används yttröghetsmoment. 

Yttröghetsmomentet beror av hur tvärsnittet ser ut för geometrin men är helt oberoende 

av material. Formeln för rör är 𝐼 = 𝜋
𝐷4−𝑑4

64
 [7, s. 27]. Formändringen f fås sedan som 

𝑓 = 𝑘 ∗
𝐹∗𝐿3

𝐸∗𝐼
 [7, s. 25]. Formförändringen är alltså omvänt proportionerlig mot 

yttröghetsmomentet; ju större I är, desto mindre blir f. 

Om tvärsnittet inte är symmetriskt så används Steiners sats för att beräkna 

yttröghetsmomentet enligt 𝐼 = 𝐼1 + 𝐴1 ∗ 𝑎1
2 + 𝐼2 + 𝐴2 ∗ 𝑎2

2 + 𝐼𝑛 + 𝐴𝑛 ∗ 𝑎𝑛
2  där A är 

areorna av de ingående geometrierna och a är avståndet från delens tyngdpunkt till hela 

geometrins tyngdpunkt [7, s. 27]. 
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Radier vid geometriändringar påverkar mycket vid böjning och vridning eftersom 

spänningskoncentrationer blir stora där. Spänningskoncentrationsfaktorn Kt visar hur 

mycket större den största spänningen blir jämfört med den nominella spänningen enligt 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑛𝑜𝑚𝐾𝑡. Kt kan utläsas i tabeller [7, s. 36-38].  

Formeln 𝑊 = 𝐹 ∗ 𝑙 visar att momentet W blir större då hävarmen l ökar om kraften F 

hålls konstant. 

Fackverksprincipen bygger på att stänger byggs ihop till former av trianglar. 

Trianglarna skapar ett stabilt bärverk [8] eftersom trianglarnas sidlängder och vinklar 

är fasta [9]. Eftersom stängerna endast påverkas av krafter i sin egen riktning [10] tar 

de upp både tryck- och dragkraft.  

3.5 Finit elementanalys (FEA) 
Nuförtiden är det mycket vanligt att använda olika simuleringsverktyg i 

produktutvecklingsprocesser [11]. Genom att utföra virtuella simuleringar istället för 

fysiska experiment kan tid och pengar sparas. Ett problem inom produktutveckling har 

varit att det ofta är lättare och billigare att använda tidigare lösningar för att slippa ta 

fram prototyper och utföra tester. Då blir designen lätt konservativ. Genom att använda 

simuleringsverktyg fås möjligheter att utföra många tester på kort tid, utan att ta fram 

några fysiska prototyper. Simuleringsverktyg kan på så sätt tillhandahålla mycket 

information tidigt i projekt vilket kan förbättra hela processen [11]. 

Finita elementmetoden är en numerisk metod som används för att approximera 

komplexa beräkningsproblem. Många verkliga problem är för avancerade för att kunna 

analyseras analytiskt och därför används istället en approximation [12]. Metoden går ut 

på att dela in helheten i många mindre delar, finita element, som sedan analyseras 

individuellt. Delarna sätts sedan ihop till en helhet efter vissa regler och på så sätt fås 

en ungefärlig lösning till hela kroppen. FEA är användbart för många olika typer av 

analyser, såsom flödesanalyser av värme eller vatten, eller elastiska beteenden för olika 

en-, två-, eller tredimensionella kroppar [12, s. 1-2].  

Det första steget i en finit elementanalys är att välja hur meshen, det vill säga samlingen 

av alla enskilda element, ska se ut. Storleken på elementen behöver inte vara samma 

överallt, utan kan väljas mindre eller större lokalt. Det finns inga exakta regler för vilken 

storlek som ska väljas; det är något som måste bestämmas av utföraren. Ju mindre 

element som används, desto mer exakt blir lösningen. Detta innebär att meshen bör 

väljas liten där stora variationer i resultat förväntas. Mindre mesh betyder också att 

lösningstiden blir längre och att kraven på prestanda ökar, vilket innebär att en 

avvägning krävs för att avgöra vilken meshstorlek som bör väljas [12, s. 223].  

En nackdel med finita elementmetoden är att de förenklingar som görs kan orsaka fel i 

den matematiska modellen. Att använda för stor meshstorlek kan till exempel leda till 

att information om spänningsfördelning eller förskjutning i modellen blir felaktig och 

därmed oanvändbar. För att undvika fel i FEA-modellen måste dess begränsningar 

förstås [13]. 

Det valdes att göra simuleringar med hjälp av FEM i detta arbete av två anledningar. 

Först för att kunna se hur plastkåpan i detaljen reagerar då den utsätts för ett moment; 

på så sätt kunde större förståelse fås för hur vridningen kunde motverkas. Sedan 
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simulerades också vissa förslag på förstyvningar av originalkåpan för att innan 

prototypframtagning kunna se huruvida det kunde förväntas att förstyvningen verkligen 

skulle vara styvare än originalet. 

3.6 Produktutveckling 

I detta avsnitt beskrivs de teorier inom området produktutveckling som valts att arbeta 

med i detta projekt samt varför dessa valdes. 

3.6.1 Stage-Gate metoden 
För att kunna besvara de tre frågeställningarna så har en Stage-Gate 

produktutvecklingsprocess valts. Tanken med Stage-Gate system är att bryta ned 

produktutvecklingen i ett antal förbestämda steg och att efter varje steg utvärdera 

framgång utefter förutbestämda krav. Varje sådan utvärdering kallas för en gate, 

varifrån det sedan ska bestämmas huruvida projektet ska gå vidare till nästa steg eller, 

om någon del inte når upp till kraven, gå tillbaka och gå igenom samma steg igen [14]. 

Den generella Stage-Gate modellen består av fem steg och lika många gates. Första 

steget är en snabb utvärdering av projektet och en första marknadsundersökning. I andra 

steget görs en mer detaljerad undersökning av problemet, inkluderat användar- och 

konkurrensanalys. Under tredje steget börjar det praktiska arbetet och i slutet av detta 

steg ska en lab-testad prototyp finnas. Fjärde steget består av tester och i femte steget 

börjar produkten tillverkas och introduceras på marknaden. Denna modell är alltså 

generell och används ofta i andra versioner, då den går att anpassa för att bättre passa 

olika företags mål och syften [14]. 

En studie gjord av Cooper och Kleinschmidt [14] på 21 avdelningar på ledande företag 

visar på flera positiva förändringar då Stage Gate modeller införts. Vad som noterades 

var förbättrat samarbete mellan avdelningar, minskat behov av omarbete vilket ledde 

till tidsbesparingar, en högre andel av produkterna blev bättre, problem kunde 

upptäckas tidigare och tiden från idé till lansering av en färdig produkt blev kortare 

[14].  

Stage Gate modellen har även fått kritik, främst för att hämma kreativitet och innovation 

[15]. Vad som menas är att eftersom effektivitet är en mycket central del i Stage Gate 

modellen så låter den därmed inte alla idéer gå vidare så pass långt att deras fördelar 

eller möjligheter hinner visa sig. Problemet är, enligt Hutchins och Muller [15], att 

Stage Gate modellen är optimerad för ett typiskt projekt och därför inte välkomnar 

nytänkande möjligheter. Vid varje gate ska ett beslut tas angående huruvida projektet 

ska gå vidare eller stoppas, vilket kan hämma den naturliga processen som kan leda till 

framgångsrika idéer. 

I detta projekt beslutades att använda en Stage-Gate modell eftersom det är en beprövad 

produktutvecklingsmetod med fokus på effektivitet. Detta arbete var tidsbegränsat och 

det var viktigt att ha en tydlig tidsplan och att hela tiden utvärdera att arbetet forsatte 

framåt. Genom att ha gates så blev det tydligt vad som skulle vara gjort när och det blev 

enkelt att upptäcka om något inte var tillräckligt bra. 

3.6.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningar används för att ställa frågor till många mottagare genom att de får 

svara på papper eller i någon annan form. I enkäter ska ett enkelt och tydligt språk 
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användas. Frågornas ordningsföljd har betydelse eftersom den som svarar lär sig något 

utifrån frågorna som ställts, vilket innebär att tidigare frågor påverkar svar på senare 

frågor. Enkäter görs med fördel på en sida för att respondenten ska vilja svara på hela 

enkäten [16, s. 53-56].  

Urvalen till en enkätundersökning kan göras på flera olika sätt. De delas huvudsakligen 

upp i slumpmässiga och icke slumpmässiga urval. I icke slumpmässiga urval finns en 

grupp som kallas bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att man tar urvalet 

utifrån vad som anses lämpligt, vilket i dagligt språk förklaras med ”man taga vad man 

taga kan”. Ett exempel på bekvämlighetsurval är en lärare som delar ut en enkät i sin 

skolklass [17, s. 30-32]. 

Enkätundersökningen utfördes i detta projekt för att få reda på om problemet upplevts 

bland användarna. Urvalet gjordes som ett bekvämlighetsurval eftersom 

respondenterna till enkäten gavs från Husqvarna och var de enda som fanns tillgängliga 

att fråga. 

3.6.3 Reverse Engineering 
För att analysera den nuvarande produkten och dess brister har metoden Reverse 

Engineering valts [18]. Metoden är uppdelad i tre steg och används för att förstå en 

produkts funktion och för att förstå hur problemet tidigare lösts. I det första steget 

undersöks gränssnitten med andra objekt och hur energi, information och material 

flödar genom produkten [3, s. 178-180]. I andra steget tas de olika komponenterna isär 

för att kunna studeras detaljerat. Det ska då studeras hur den sitter ihop med resten av 

produkten och vilka dimensioner som är viktiga för att produkten ska fungera [3, s. 178-

180]. I det tredje steget ska energi-, informations- och materialflödet identifieras i varje 

detalj i produkten. Syftet är att utreda hur krafterna som uppstår i detaljerna överförs 

till detaljerna de är fästa vid och hur de är fästa i varandra [3, s. 178-180].  

I en studie som beskriver omkonstruktionsmetodiken [19] hävdar Otto och Wood att 

Reverse Engineering har en positiv inverkan på produktutvecklingsprocessen. 

Författarna skriver att det tidigare funnits få metoder som fokuserar på omkonstruktion, 

och att Reverse Engineering hjälper till att skapa förståelse för den nuvarande 

produkten. Det beskrivs ytterligare att metoden är bra för att skydda existerande 

produkter mot sviktande marknadsandelar genom att omkonstruera dem enligt 

metoden.  

I undervisningssyfte ger Reverse Engineering kunskaper inom grunderna i 

produktutveckling där studenter lättare kan applicera sina matematik- och 

fysikkunskaper och lära sig grunderna i design-metodik. Kritik mot metoden är att den 

inte är relevant praxis, utan att den genom ”hands-on” bara är förklarande och väcker 

intresse för design. Författarna hävdar dock att det ständigt behövs fler strukturerade 

förhållningssätt till produktutvecklingsprocesserna [19]. 

I detta arbete användes Reverse Engineering eftersom det är en bevisat bra metod att 

använda för omkonstruktion av produkter. Eftersom projektet handlade om 

omkonstruktion passade metoden bra för att analysera produktens uppbyggnad och dess 

brister. Andra steget i Reverse Engineering handlar om att plocka isär produkter och 

analysera dem bit för bit. Detta gjorde att grundläggande hållfasthetskunskaper lättare 

kunde användas, vilket också Otto och Wood visade i sin studie [19].      
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3.6.4 Brainstorming  
Metoden brainstorming utvecklades för användning i grupp men kan också användas 

av individer [3]. Det finns fyra enkla regler att följa: 

1. Anteckna alla idéer. 

2. Generera så många idéer som möjligt så fort som möjligt. 

3. Alla idéer är välkomna. 

4. Ingen utvärdering av idéerna får ske under sessionen, ingen negativitet. 

Att individuellt brainstorma innan diskussion i grupp kallas för brainstorming i 

nominella grupper [3]. 

Brainstorming är en metod som mött mycket framgång men också stark kritik. Flera 

studier ifrågasätter huruvida lösningar från en brainstorming-grupp verkligen är bättre 

än lösningar från samma antal individer som jobbar isolerat för att lösa samma problem 

(så kallad nominell grupp). Kavadias och Sommer [20] gjorde en undersökning för att 

studera hur brainstormings effektivitet, när det kommer till kvalitén av den bästa 

lösningen, beror av problemets struktur och gruppens olika kunskaper. De visar att 

nominella grupper presterar bättre då problemet som ska lösas är antingen mycket 

enkelt eller mycket specialiserat inom något område. Om problemet däremot är av en 

sådan komplexitet att kunskap behövs inom flera olika områden och inte är alltför 

specialiserat inom något så visar grupper som brainstormat tillsammans mer kvalitativa 

lösningar än nominella grupper [20]. Sommer och Kavadias ser två anledningar till att 

brainstorming-grupper fungerar bäst i medelkomplexa fall, nämligen mångfalden som 

är möjlig i en grupp som arbetar tillsammans och möjligheten att bygga på varandras 

idéer istället för att behöva komma på allting var för sig. 

En studie utförd på ett designföretag [21] ifrågasätter att brainstorming-grupper är 

mindre effektiva än nominella grupper. Studien hävdar att effektivitet inte bara kan 

mätas på idégenereringsstadie utan måste kollas på utifrån ett helhetsperspektiv. Sutton 

och Hargadon [21] tycker att det måste tas hänsyn till vad brainstorming kan bidra med 

till företaget som helhet och säger att det finns flera positiva aspekter med 

brainstorming än bara som idégenerering. De säger att det blir lättare att komma ihåg 

tidigare tekniska lösningar, det tillför olika kunskaper, det skapar en känsla av 

gemenskap och tillhörighet till företaget och det ser till att alla behåller sitt fokus på att 

designa produkter. Studien anser att brainstorming uppehåller och förbättrar företagets 

minne av tidigare tekniska lösningar och därmed bidrar till att hjälpa företaget att i 

framtiden designa bättre produkter [21]. 

I detta arbete valdes att använda brainstorming som konceptgenereringsmetod eftersom 

det är en metod som fungerar i grupper av olika storlek. Brainstorming gör det också 

enkelt att ta fram många idéer och att bygga på idéer från andra deltagare. Det valdes 

att i projektet utföra brainstorming dels i grupp, dels i nominella grupper eftersom de 

artiklar som presenteras ovan visar att det kan vara mycket fördelaktigt att använda 

nominella grupper. Inför varje brainstormingsession som hölls så utfördes enskild 

brainstorming. På mötena presenterades sedan idéerna och diskuterades gemensamt för 

att kunna byggas på och förbättras. 
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3.6.5 Pughs beslutsmatris 

Pughs beslutsmatrismetod är den metod för att utvärdera koncept som har valts. I 

matrisen listas koncepten i den horisontella axeln och kriterierna som koncepten ska 

graderas efter i den vertikala axeln [22, s. 74]. 

För att kunna sålla koncept enligt beslutsmatrisen är det viktigt att alla koncept är på 

samma abstraktionsnivå, vilket innebär att de ska representeras på samma sätt. Ett 

exempel kan vara via en skiss. För att sållningen ska kunna ske så effektivt som möjligt 

kan gruppmedlemmarna först genomföra sållningen individuellt och sedan jämföra 

resultatet med varandra [3].  

Vid konceptutvärderingen följdes följande 6 steg som beskrivs av Ullman [3, s. 221-

225]: 

1. Klargör vad som ska göras med beslutsmatrisen 

2. Välj koncepten som ska utvärderas 

3. Välj vilka kriterier som koncepten ska utvärderas utifrån 

4. Vikta kriterierna utifrån hur viktiga de är, ofta resultatet från QFD 

5. Utvärdera koncepten 

6. Beräkna och analysera resultatet 

I en studie [23] där beslutsmatrisen beskrivs som en metod för att fatta beslut med flera 

kriterier fastslås att Pugh-matrisen är faktorn till framgång vid beslutstagandet. Studien 

kom fram till att Pugh-matrisen är en användbar metod, både när det gäller att bestämma 

inriktning i ett projekt samt skapa överensstämmelse mellan projektmedlemmarna. Det 

sista eftersom beslutsmatrismetoden först tar hänsyn till gruppmedlemmarnas 

individuella upplevelser. 

I en studie [24] där en turbinrotor omkonstruerades kom författarna fram till att 

Pughmatrisen var en effektiv metod för att jämföra och sålla mellan de olika koncepten. 

Metoden var bra eftersom koncepten vid jämförelsetillfället inte var tillräckligt 

förfinade för att jämföra med de tekniska kraven. Artikelns författare ”rekommenderar 

att överväga användning av metoden för framtida konstruktion eller omkonstruktion av 

energiutrustning” [24]. 

Pughs beslutsmatris användes i detta projekt eftersom det är en metod som har visats 

vara en framgång vid beslutstagande. Genom att använda beslutsmatrisen kunde alla 

koncept sållas utifrån samma kriterier vilket gjorde att inget koncept blev favoriserat. 

Eftersom koncepten vid sållningstillfället inte var tillräckligt förfinade för att matchas 

mot de exakta tekniska kraven var Pughs beslutsmatris en bra sållningsmetod. 

3.7 Selektiv lasersintring (SLS) 

Selektiv lasersintring är en typ av friformsframställning (rapid prototyping) och är alltså 

en additiv metod. Det betyder att komponenten byggs upp genom att lägga till material. 

I vanlig maskinbearbetning tas material bort för att skapa den slutgiltiga formen [25, s. 

420]. SLS bygger upp komponenten av råmaterial i pulverform som av en laser sintras 

för att skapa lager. Varje lager sintras sedan också till nästa och på så sätt byggs delen 

upp. Denna metod av friformsframställning ger mycket starka delar med hög estetisk 
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kvalitét.  Metoden används därför för modeller som kräver egenskaper nära de 

termoplastiska specifikationerna [25, s. 423]. 

En studie som jämförde rotorblad tillverkat genom gjutning i ett CNC-tillverkat verktyg 

med rotorblad tillverkat med SLS visade att rotorn tillverkad i SLS hade sämre 

mekaniska egenskaper på grund av att additiv tillverkning ger upphov till olika lager 

[26, s. 12501].
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4 Empiri 
I avsnitt 2.2 beskrivs hur alla moment i projektet har gått till och här beskrivs vilka 

resultat som fåtts under arbetets gång. 

4.1 Mätning av ursprungsprodukt 
Vid mätningarna som gjordes på ursprungsprodukten noterades att mest utböjning 

skedde främst i handtagstornet men även i riggen. Störst fokus lades därför på 

plastkåporna i produkten, men även riggen togs i beaktning vid konceptgenerering. 

Bilderna nedan visar hur plastkåporna ser ut på originalprodukten. 

De mätningar som gjorts beskrivs med testvärden i avsnitt 4.8. De tester som 

analyserats med hjälp av finita elementmetoden visualiseras i avsnitt 4.7. 

 

4.2 Kundundersökning 

I kundundersökningen svarade 11 användare och av de 11 svarade alla att trimmerns 

precision och stabilitet var en 3:a eller högre på en skala från 1-5. Helhetsupplevelsen 

beskrevs som lätt och välbalanserad, mjuk, tyst och allmänt positiv. 

Kundundersökningen visade alltså inte på de problem som Husqvarna beskrivit. 

Husqvarna hade dock tidigare fått in klagomål angående stabiliteten på produkten, och 

som nämnts tidigare så förväntas problemet bli större i och med eventuella framtida 

förändringar i produkten. Dessutom fanns endast 11 användare att tillgå, vilket betyder 

att resultatet inte kan anses helt tillförlitligt.  

Figur 6: Originalkåpan utifrån. 

Figur 7: Originalkåpan inifrån. 
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Slutsatsen som dragits av kundundersökningen är därför inte att problemet inte finns, 

utan att problemet ännu inte är förödande stort. Arbetet fokuserades därför som 

förebyggande. 

Det fullständiga resultatet av kundundersökningen kan läsas i bilaga 3.  

4.3 Koncept utifrån Reverse Engineering och brainstorming 

Efter de tre brainstormingsessioner som hölls så hade 11 olika koncept tagits fram, 

varav tre var idéer till tillbehör och de resterande var olika förslag på omkonstruktioner 

av den befintliga produkten. Alla koncept förväntades förbättra stabiliteten på olika sätt. 

Samtliga koncept som finns presenterade i avsnitten nedan är orienterade som Figur 2: 

Husqvarnas trimmer 536 LiR, från [27], med förklaringar. om inte annat anges. 

4.3.1 Koncept 1 
I koncept 1 styvas tornet upp med hjälp av ett stag som fästs i riggen och i tornet. 

Konceptet innehåller ingen lösning för hur staget ska fästas i tornet.  

 

4.3.2 Koncept 2  
Ett ändrat tvärsnitt på riggen eller en rigg med tjockare rör skulle leda till en mindre 

formförändring enligt beräkningar nedan. 

Dagens värden på riggen (ytterdiameter D = 24,0 mm och innerdiameter d = 21,2 mm) 

ger yttröghetsmomentet: 

Figur 9: Koncept 2. 

Figur 8: Koncept 1. 
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𝐼0 = 𝜋
(24 ∗ 10−3)4 − (21,2 ∗ 10−3)4

64
≈ 6,37 ∗ 10−9 

Om riggen görs tjockare så att innerdiametern istället blir 20,0 mm så blir: 

𝐼1 = 𝜋
(24 ∗ 10−3)4 − (20 ∗ 10−3)4

64
≈ 8,43 ∗ 10−9 

Det ger då att formförändringen skulle bli 76 % av dagens värde enligt 
6,37

8,43
= 0,76. Då 

riggen är 1,5 m och tillverkad i en aluminiumlegering med densitet 2700 kg/m3 så skulle 

vikten för denna förändring bli: 

∆𝑚 = 𝐿 ∗ 𝛿(𝐴2 − 𝐴1) = 1,5 ∗ 2700 ∗ ((0,0122 − 0,012) − (0,0122 − 0,01062)) =
0,050 kg 

Om det istället skulle väljas att ändra riggens tvärsnittsgeometri enligt bilden ovan, men 

med en inbuktning på vardera sidan så blir 

𝐼2 = 𝐼0 + 2(𝐴1 ∗ 𝑎1
2 +

𝑏∗ℎ3

12
). 

Avståndet från hela cirkelns tyngdpunkt till tyngdpunkten för varje del är 𝑎1 = 7,8 mm. 

Om 𝑠 = 2,8 mm fås 𝐴 = 2,82 mm2 vilket då ger 

𝐼2 = 6,37 ∗ 10−9 + (2,8 ∗ 10−3)2 ∗ (7,8 ∗ 10−3)2 +
(2,8 ∗ 10−3) ∗ (2,8 ∗ 10−3)3

12
≈ 6,85 ∗ 10−9 

Då blir skillnaden i utböjning alltså 
6,37

6,85
= 0,93 = 93 % av dagens värde. Eftersom 

denna förstyvning är så pass liten så beräknas ingen vikt för detta förslag. 

4.3.3 Koncept 3  
Genom att öka radien vid sladdutgången ökar motståndet mot vridning på grund av att 

tornet blir större och för att det får plats fler ribbor. 

Figur 10: Koncept 3. 
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4.3.4 Koncept 4 
Eftersom ökade radier i geometriövergångar ger en lägre 

spänningskoncentrationsfaktor och därmed mindre spänning i dessa områden så skulle 

en större radie mellan torn och handtagsfäste leda till mindre vridning i tornet. En ökad 

radie från dagens 2 mm till 8 mm skulle leda till 30 % mindre spänning i denna del, se 

beräkning nedan. 

Radien uppe vid tornet är r = 2 mm, bredden på tornet är b = 45 mm och bredden på 

handtagsfästet är B = 70 mm. Då fås 
𝑟

𝑑
= 0,044 och 

𝐷

𝑑
= 1,56. Då kan ur tabell för Kt, 

vridning av rundstång med ansats och rundkäl [7, s. 37], utläsas att 

spänningskoncentrationsfaktorn 𝐾𝑡 = 1,8. Om istället radien väljs som 8 mm så fås 
𝑟

𝑑
=

0,18 och 𝐾𝑡 = 1,25 vilket då ger att spänningen blir 70 % av den nuvarande spänningen 

enligt 
1,25

1,8
= 0,7. 

4.3.5 Koncept 5 
Istället för att ha riggen blottad som det är idag skulle detta område kunna fyllas med 

ribbor vilket skulle kunna minska vridningen i denna del. 

 

  

Figur 11: Koncept 4. 

Figur 12: Koncept 5. 
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4.3.6 Koncept 6 
Om sladden läggs utanför finns det mer plats för ribbor i produkten, vilket styvar upp, 

men det skulle finnas risk att kablarna skadas om de blottas. 

4.3.7 Koncept 7  
Tornet skulle bli styvare om det gjordes bredare ner mot motorn. Däremot skulle det 

väga mycket och se klumpigt ut. 

4.3.8 Koncept 8  
Om tornet görs bredare skulle vissa kritiska radier som beskrivs ovan elimineras. Ett 

bredare torn hade också gjort att det blev styvare. 

Figur 13: Koncept 6. 

Figur 14: Koncept 7. 

Figur 15: Koncept 8. 
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4.3.9 Koncept 9 
För att styva upp med samma princip som i koncept 7 kan ett tillbehör i två delar 

tillverkas. Tillbehöret kan fästas runt riggen samt med längre skruvar som fästs från 

högra sidan av tornet till muttrarna i den vänstra delen. Detta skulle innebära en 

förstyvning utan att ändra i den befintliga produkten. 

4.3.10 Koncept 10  
Det tredje tillbehöret skulle se ut som ett spegelvänt torn och fästas runt riggen med 

skruvförband samt i toppen av tornet med en längre toppkåpa. Det skulle också 

motverka vridning och passa väl in i produkten. 

4.3.11 Koncept 11  
Detta koncept innebär att ett stag i metall fästs från riggen till styrets vänstra del. Detta 

minskar riggens svängningar och styrets utböjning eftersom en triangel som inte går att 

rubba bildas. Staget kommer att motverka de drag och tryck som uppstår då riggen 

sveps från sida till sida så att styret inte kan röra sig. Detta koncept motiveras också av 

att hävarmen från motorn till tornet halveras och svajigheten i riggen minskas. 

Figur 16: Koncept 9. 

Figur 17: Koncept 10. 



Empiri 

31 

 

Detta tillbehör gör trimmern mycket stabil tack vare fackverksprincipen som beskrivs i 

avsnitt 3.4. Även svajigheten på riggen blir mindre på grund av att riggens möjlighet 

att svänga blir mindre. Enligt formeln 𝑊 = 𝐹 ∗ 𝑙 som beskrivs i avsnitt 3.4 minskar 

svajigheten enligt nedanstående beräkning: 

Om 5 kg, alltså 50 N, hängs på motorn med riggens hävarm 1,05 m motsvarar det utan 

Tillbehör 3 momentet:  

𝑊 = 50 ∗ 1,05 = 52,5 𝑁𝑚 

Om tillbehöret monteras blir ungefär halva riggen fast enligt fackverksprincipen, och 

0,55 m kan fortfarande ”svaja” – alltså minskar svajigheten. Även momentet minskar 

enligt: 

𝑊 = 50 ∗ 0,55 = 27,5 𝑁𝑚 

  

Figur 18: Koncept 11. 
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4.4 Sållning av koncept 
Viktningen utifrån Pughs beslutsmatris resulterade i nedanstående tabell. Viktökningen 

gavs viktning (-) om den kommer överstiga viktkravet i kravspecifikationen och (0) om 

den kommer hållas inom viktkravet. Styvheten gavs viktning (+) om den kommer öka 

styvheten på produkten. Eftersom samtliga koncept skapades för att öka styvheten gavs 

alla dessa en viktning (+). Tillverkningsbarheten ansågs i de flesta fall bli oförändrad 

eftersom de innebär samma tillverkningsmetod som används nu. Kriteriet ändring på 

verktyg innebar hur omfattande ändringar som kommer behöva göras på det befintliga 

verktyget. Att utöka storleken på detaljerna, det vill säga avlägsna material i verktyget, 

ansågs som viktning (0) men mer omfattande ändringar gavs viktning (-). I koncept 9, 

10 och 11 kommer ingen ändring i befintligt verktyg behövas, varför dessa koncept 

gavs viktning (+). 

Tabell 2:Viktning av koncept enligt Pughs beslutsmatris. 

 

Enligt Pugh-matrisen fick koncept 3, 4, 9, 10 och 11 samtliga poängen 1. Dessa kommer 

behandlas ytterligare i avsnitten nedan. 

Vid mötet som hölls med Husqvarna gav två erfarna personer från röjsågs-avdelningen 

(bensindrift) sina idéer om hur en styvare konstruktion kunde utformas. Ett av förslagen 

som noterades var koniska-/trattformade skruvtorn som gör att delarna fäster bättre i 

varandra, vilket togs i beaktande vid konstruktionen av tillbehören. Vid 

konceptgenereringen diskuterades även ribbornas utformning och det antogs att det 

hade gjorts beräkningar för att fastslå att de var dugliga. På mötet framkom dock att 

någon beräkning på dem inte hade gjorts. Därför beslutades att även testa olika 

utformning på ribbor.  

På sållningsmötet med Husqvarna framkom att det också fanns möjlighet att med 

formsprutning ta fram plastkåporna i ett material med högre andel glasfiber, PA6GF45, 

vilket därför också kommer att testas. Här valdes även att ta fram och testa originaldelen 

som en SLS-prototyp för att kunna jämföra resultaten med den formsprutade delen. Det 

material som används i SLS-maskinen är en polyamid typ 6 med cirka 50 % glasfiber. 

Kriterier Referens Koncept 

 Husqvarna 536 LiR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Viktökning 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - - 

Styvhet 0 + + + + + + + + + + + 

Tillverkningsbarhet 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ändring på verktyg 0 - - 0 0 - - - - + + + 

∑+ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

∑- 0 -2 -2 0 0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 

∑ 0 -1 -1 1 1 0 0 -1 0 1 1 1 
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Materialet har alltså inte riktigt samma egenskaper som det material som används vid 

formsprutning. Dessutom ger de olika metoderna upphov till olika materialegenskaper, 

så genom att ta fram originalet som SLS-prototyp och jämföra med det formsprutade 

originalet kunde förutsägas hur de övriga prototyperna skulle bete sig om de vore 

formsprutade.  

4.5 Koncept från prototyprunda 1 
Efter sållningen valdes att gå vidare med de koncept som fått högst värden i Pugh-

matrisen; förstyvning av originaldelen enligt koncept 3 och 4 samt två tillbehör enligt 

koncept 9 och 10. De valda koncepten förklaras utförligare nedan.  

4.5.1 Tillbehör 1 
Det första tillbehörskoncept (koncept 9) som valdes att arbeta vidare med var ett 

tillbehör att fästa i samma skruvar som fäster originalplastkåporna i varandra. På så sätt 

är det enda som behöver ändras jämfört med originalprodukten längden på skruvarna. 

Tanken är att tillbehöret ska motverka vridningen som sker i tornet genom att fästa i 

originalkåpan och riggen och hålla emot vridningen.  

4.5.2 Tillbehör 2 
Den andra idén till tillbehör (koncept 10) var att fästa tillbehöret i toppkåpan som fäster 

handtaget till trimmern. På så sätt behöver inga delar på nuvarande kåporna ändras, men 

en ny toppkåpa behövs för att kunna fästa i båda delar.  

Tanken är att tillbehöret ska kunna motverka både vridningen i tornet men även 

vridningen som sker i övergången/radien mellan torn och handtagsfäste. Det hade 

observerats att denna senare vridning var stor och därför var det önskvärt att motverka 

båda dessa vridningar. Tillbehöret fäster alltså dels i locket och dels i riggen för att hålla 

emot vid vridning. 

Figur 19: Höger sida av Tillbehör 1 i 3D. Figur 20: Vänster sida av Tillbehör 1 i 3D. 
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4.5.3 Förstyvning original 

För att styva upp originalkåporna valdes tre olika metoder: 

1. Antalet ribbor i tornet ökades med 5. Det hade setts i FEM-simuleringarna att 

mycket spänning togs upp i ribborna, så genom att öka antalet ribbor fördelades 

spänningen över fler ställen. Att flytta de befintliga ribborna skulle innebära 

stora förändringar i formsprutningsverktyget så därför valdes att endast lägga in 

nya ribbor utöver de som redan fanns. Ribborna valdes att läggas så att 

ribbverket bildade trianglar eftersom trianglar är en stabil form, se avsnitt 3.3. 

Tidigare bildade ribborna ett verk av parallellogram. 

2. Radien högst upp mellan tornet och handtagsfästet ökades från 2 till 8 mm. 

Enligt beräkningar i avsnitt 4.3.4 minskar spänningskoncentrationen i denna 

radie så att den maximala spänningen blir 30 % lägre vid 8 mm radie jämfört 

med 2 mm. Det valdes att öka till just 8 mm eftersom det är den maximala 

storleken som fungerar med de övriga dimensionerna. 

3. En förstyvning i form av en radie har lagts in mellan tornet och riggkåpan. 

Förstyvningen antas hålla emot vridning dels för att spänningskoncentrationen 

minskar på grund av ökad radie, likt ovan, och dels för att mer material lagts 

till som kan hålla emot, likt ribborna 

Figur 21: Tillbehör 2 i 3D. 

Figur 22: Förstyvat original utifrån. Figur 23: Förstyvat original inifrån. 
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4.5.4 Original 45 % glasfiber 
Eftersom högre glasfiberandel i polyamiden ger upphov till högre styvhet, se avsnitt 

3.2, så valdes att testa att ta fram originaldelen även i PA6GF45. Högre glasfiberhalt 

gör dock också detaljen sprödare och tyngre. 

4.6 Koncept från prototyprunda 2 
Vid utvärderingen av prototyperna uppenbarades att Tillbehör 1 knappt minskade 

utböjningen alls, varför det beslutades att ändra på den. Vid den första prototyprundan 

arbetades det inte vidare med koncept 11. Det beslutet togs eftersom den ansågs svår 

att fästa och att den skulle motverka funktionen med att fälla in styret vid frakt av 

produkten. Eftersom inget av de framtagna tillbehören mötte kraven i 

kravspecifikationen beslutades det dock att även göra en prototyp av koncept 11 för att 

kunna utvärdera dess funktionalitet.  

4.6.1 Tillbehör 1 version 2 
Ändringen på Tillbehör 1 innebar att tillbehöret blev mer symmetriskt och att det fäste 

i tornet genom hela produkten, alltså inte bara i de befintliga muttrarna. Det spåddes 

minska vridningen i tornet ytterligare. Höger sida av Tillbehör 1 version 2 ser likadan 

ut som den gamla versionen, men vänstersidan ändrades enligt bilden nedan. 

4.6.2 Tillbehör 3 
Tillbehör 3 (koncept 11) kräver att staget placeras så pass långt ner på riggen att 

frigången för benen behålls. För att detta ska kunna uppfyllas kommer staget fästas 

mellan motorn och tornet. Tillbehöret måste också fästas i handtaget så att handtagets 

läge kan ändras (med handtagets läge menas att gashandtaget kan vinklas upp och ner 

beroende på användarens önskemål). Tillbehöret tillverkades med en gängad rörstång 

och två rörklämmor. Rörstången kapades och bockades. Klämmorna monterades på 

rörstången med hjälp av gängorna enligt bilden nedan. Tillbehöret fästs i trimmern med 

två skruvar. 

Figur 24: Vänster sida av Tillbehör 1 version 2 i 3D. 

Figur 25: Tillbehör 3. 
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4.7 Utvärdering av koncept med finita elementmetoden 

För att undersöka huruvida det förstyvade originalet verkligen var förstyvande så 

användes finita elementmetoden, se avsnitt 0. Det kunde visas att det förstyvade 

originalet verkligen blev styvare. Detta visualiseras nedan. För att tydligare kunna se 

skillnaden valdes att förstora alla resultat med en faktor 5; deformationen är alltså 

egentligen 5 gånger mindre än vad den ser ut på bilderna.  

Det testades också att lägga in materialet polyamid typ 6 med 45 istället för 30 % 

glasfiber för att se huruvida det blev styvare eller inte. 

4.7.1 Deformation 
Nedan visas hur deformationen ser ut för de tre olika varianterna av originalet. 

Resultaten är multiplicerade med 5 för att tydligare se skillnaden. 

  

Figur 26: Deformation 

i original. 
Figur 27: Defor-

mation i original med 

45 % glasfiber. 

Figur 28: Deformation i 

förstyvat original. 
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4.7.2 Spänning 
Den högsta spänning som uppnåddes vid analys av originalet var 63 MPa. 

Den högsta spänning som uppnåddes vid analys av det förstyvade originalet var 55,9 

MPa. 

 

 

Figur 29: Spänningar i original. 

Figur 30: Spänningar i förstyvat original. 
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Den högsta spänning som uppnåddes vid analys av originalet med 45 % glasfiber var 

63,9 MPa. 

4.8 Test av prototyper 
Prototyperna testades, se avsnitt 0, utifrån de fysiska kraven som ställdes i 

kravspecifikationen, se bilaga 2. Originalet testades både som formsprutad komponent 

och SLS-prototyp.  

4.8.1 Monterade prototyper 
Nedan visas hur de framtagna prototyperna monterades på den befintliga produkten vid 

testning. 

Figur 32: Montering av det förstyvade 

originalet. 

Figur 31: Spänningar i original med 45 % glasfiber. 
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Figur 34: Montering av Tillbehör 2. 

Figur 35: Montering av Tillbehör 3. 

Figur 33: Montering av Tillbehör 1. 
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4.8.2 Vikt 
Ett av kraven i kravspecifikationen var att vikten på trimmern inte fick öka med mer än 

200 g. Därför vägdes originalet och de olika prototyperna, med resultat i tabellen nedan. 

Tabell 3: Vikt på prototyperna samt viktpåslag som dessa ger upphov till. 

Produkt Vikt (g) Viktökning (g) 

Original 471 0 

Original SLS 420 -51 

Tillbehör 1 270 270 

Tillbehör 2 430 430 

Förstyvad original 514 43 

Tillbehör 1.2 310 310 

Tillbehör 3 330 330 

Original, 45 % glasfiber 521 50 

  

Figur 36: Montering av Tillbehör 

1 version 2. 
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4.8.3 Utböjning 
Resultaten av uppmätta utböjningar visas i tabellen nedan. För att förtydliga hur stor 

utböjningen är jämfört med originalet så visas detta i procent. 

Tabell 4: Utböjning vid olika belastning vid fastsättning i rigg och batterihus. 

Prototyprunda Produkt Belastning 
(kg) 

Medelutböjning 
(mm) 

Utböjning jämfört 
med original (%) 

 Original 
5 25,17 100 

10 46,50 100 

 Original SLS 
5 23,50 93 

10 42,17 91 

1 Tillbehör 1 
5 22,67 90 

10 43,50 94 

1 Tillbehör 2 
5 16,50 66 

10 32,50 70 

1 
Förstyvad 
original 

5 15,67 62 

10 34,80 75 

2 Tillbehör 1.2 
5 13,00 52 

10 25,83 56 

2 Tillbehör 3 
5 2,00 8 

10 3,83 8 

2 
Original, 45 % 
glasfiber 

5 13,33 53 

10 27,17 58 
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5 Analys 
I detta kapitel besvaras de tre frågeställningar som sattes i början av projektet genom 

att diskutera de teorier som beskrivits i Teoretiskt ramverk och de resultat som fåtts i 

Empiri. 

5.1 Frågeställning 1 

Vad är det som påverkar utböjningen och hur ser den ut på den nuvarande trimmern? 

Enligt de tester och mätningar som gjordes på originalprodukten så låg den största delen 

av utböjningen i plastkåporna och då framförallt i tornet som fäster i handtagsfästet. 

Även riggen böjs en del, men då det ej var önskvärt att ändra riggens tillverkningsmetod 

så lades störst fokus på plastdetaljerna. Det som påverkar utböjningen i plastdetaljerna 

är dels hållfasthetsregler för olika former och dels materialet som valts, se avsnitt 3.3 

och 3.2.  

Exakt hur utböjningen ser ut på trimmern kan läsas i avsnitt 4.8.  

5.2 Frågeställning 2 
Hur kan vridning/böjning i produkten minskas genom omkonstruktion eller 

materialbyte? 

Eftersom materialet som kåporna tillverkas i är testat och utvärderat av Husqvarna så 

valdes att endast testa att tillverka kåporna i samma sorts plast (PA6GF30) och ett annat 

alternativ men med högre glasfiberandel (PA6GF45), se avsnitt 4.8. Förutom dessa 

tester bestämdes att fokus skulle ligga på omkonstruktion. 

I detta arbete presenteras ett förslag på omkonstruktion eller förstyvning av 

originalplastkåporna och en originalkåpa men med högre andel glasfiber i materialet. 

Resultaten av dessa olika koncept kan läsas i 4.8. Dessa förslag minskar båda 

utböjningen av trimmern, dock kommer inget ner till de önskvärda 33 % som satts i 

kravspecifikationen. För att uppnå detta föreslås här att testa en kombination av både 

förstyvning och materialbyte. 

5.3 Frågeställning 3 
Hur kan vridning/böjning i produkten minskas genom att implementera ett tillbehör i 

produkten? 

I detta arbete har tre olika förslag på tillbehör för att styva upp trimmern tagits fram. 

Det som var problemet med tillbehören var hur de skulle fästas i trimmern. De förslag 

som tagits fram har tre olika lösningar; fästning i skruvarna som fäster originalkåporna 

i varandra (Tillbehör 1), fästning i toppkåpan som fäster handtagen till trimmern 

(Tillbehör 2) eller fästning runt rigg och upp till handtag (Tillbehör 3). Det som 

minskade utböjningen mest var det sista alternativet, se avsnitt 4.8.  

Ett annat problem med att lägga till ett tillbehör är att viktökningen blir relativt stor. I 

kravspecifikationen, se bilaga 2, står att ökningen inte får vara mer än 200 g, vilket 

inget tillbehör klarar i nuläget. Den förbättrade versionen av Tillbehör 1 ger en 

viktökning med 310 g medan Tillbehör 2 ökar vikten med hela 430 g. Tillbehör 3 ger 

en ökning med 330 g. 
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Av alla förslag på förbättringar av trimmern som presenteras i detta arbete så ger 

Tillbehör 3 överlägset bäst resultat gällande utböjningen. Därför anses viktökningen 

inte vara ett hinder för detta tillbehör, men kanske något som bör undersökas för att se 

om vikten för tillbehöret kan minskas eller om viktökningen kan anses vara godtagbar 

trots kravspecifikationen.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt sammanfattas de resultat som detta arbete gett. Därefter förklaras vilka 

konsekvenser som kan fås om de olika förslag på förändringar som getts väljs att 

implementeras i Husqvarnas produktion. De begränsningar som resultaten innebär 

beskrivs och reflektioner görs. Därefter ges rekommendationer för hur de resultat som 

erhållits kan användas med fördel. Som avslut ges förslag till hur Husqvarna kan 

använda detta projekt för vidare arbete. 

6.1 Resultat 

Det som framkommit är att de fem förslag på förbättringar av ursprungsprodukten som 

föreslås alla ger positiva resultat, se tabell 4.8.3. Förstyvningen av originalet minskade 

utböjningen med cirka 30 % medan materialförändringen minskade utböjningen med 

cirka 50 %. Den förbättrade versionen av Tillbehör 1 halverade också utböjningen 

medan Tillbehör 2 resulterade i cirka 30 % av originalet. Tillbehör 3 var det alternativ 

som gav bäst resultat med endast 8 % av originalutböjningen. Alla förslag har alltså gett 

en styvare produkt, men har också resulterat i olika viktpåslag. Förstyvningen av 

originaldelen samt materialbytet är de två koncept som möter kravspecifikationens krav 

att vikten inte ska öka mer än 200 g, medan alla tillbehör överstiger detta krav.  

SLS-prototypen av originalkåpan var styvare än den formsprutade detaljen med 

utböjningen som 10 % mindre än originalet och vikten 51 g lättare än den formsprutade 

detaljen. Det betyder alltså att alla SLS-framtagna prototyper kommer att vara något 

styvare och något lättare än vad de skulle vara om de framtogs med formsprutning.  

6.2 Implikationer 
Om dessa förslag på ändringar skulle implementeras i originalprodukten skulle det 

innebära vissa tillfälliga konsekvenser för produktion av trimmern. Om förstyvningen 

av originalet skulle väljas att användas så skulle ändringar behöva göras i verktygen 

som tillverkar plastkåporna. Antagligen skulle samma verktyg kunna användas, vilket 

är bra ur kostnadssynpunkt, men det skulle behöva ändras något vilket skulle innebära 

vissa kostnader och visst arbete. 

Om något av tillbehören 1 eller 2 skulle användas så skulle helt nya verktyg för dessa 

behöva tillverkas och implementeras i produktion vilket skulle innebära större 

kostnader. Tillbehör 3 skulle vara både billigare och enklare att tillverka då inga detaljer 

behöver formsprutas. Alla tre tillbehör ger i nuvarande skede ett stort viktpåslag (större 

än tillåtet i kravspecifikationen) vilket skulle kunna innebära problem med trimmerns 

balans och smidighet. Dock blir vikten fortfarande inte lika hög som den av en liknande 

bensindriven trimmer, vilket är positivt. Vikten hos Tillbehör 3 kan minskas genom att 

tänka över tillverkningsmetoder och materialval. 

6.3 Begränsningar 

De prototyper som tillverkats i detta projekt är tillverkade med metoden selektiv 

lasersintring (SLS) och inte med formsprutning, som är den metod som används för att 

tillverka originaldelarna. Detta innebär att hållfastheten inte är likadan för de olika 

detaljerna. SLS påverkar olika materialegenskaper på olika sätt, se avsnitt 3.7. För att 

kunna uppskatta hur stor skillnaden i materialegenskaper kommer att vara så valdes att 

ta fram originalkåpan även som SLS-prototyp och jämföra med den formsprutade 
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varianten. Det visade sig i detta fall att SLS-prototypen var något styvare än den 

formsprutade kåpan; den gav cirka 10 % av utböjningen i den formsprutade detaljen, se 

Tabell 4: Utböjning vid olika belastning vid fastsättning i rigg och batterihus. Eftersom 

resultaten ändå var så pass nära varandra så valdes att bortse från detta vid test av övriga 

prototyper, men det bör ändå tas hänsyn till att de i detta arbete framtagna prototyperna 

antagligen är något styvare än om de skulle tillverkas med formsprutning. 

Något som också påverkar materialegenskaperna i prototyperna i detta arbete är att 

plasten som används är glasfiberfylld. Glasfibrerna kommer att lägga sig olika i 

detaljerna beroende av tillverkningsmetod vilket kommer att påverka hållfastheten, se 

avsnitt 3.3. För att veta exakt hur stor förstyvning de olika koncepten faktiskt innebär 

skulle de behöva tillverkas med den metod som är tänkt att användas.  

En annan sak som måste tas i beaktning är att originalprodukten faktiskt har använts. 

Polyamid är fuktkänsligt och dess egenskaper försämras då det tar upp vatten, se avsnitt 

3.2. Det är, igen, svårt att säga hur mycket originaltrimmerns egenskaper faktiskt 

påverkats av detta, men jämfört med prototyperna så kommer originalet att ha något 

sämre egenskaper på grund av detta. 

6.4 Reflektioner  
Nedan reflekteras över de kunskaper och resultat som fåtts. Det diskuteras även på 

vilket sätt målen för kursen ”Examensarbete i Maskinteknik” nåtts.  

6.4.1 Bensin- eller eldrift 
Husqvarnas utbud av batteridrivna produkter är förhållandevis nytt medan det 

bensindrivna sortimentet funnits längre [2]. Det har under möten på Husqvarna 

framkommit att konstruktionen av många delar av den batteridrivna trimmern 536 LiR 

har inspirerats av liknande bensindrivna trimrar. Vid konstruktionen av den 

batteridrivna trimmern hade den nya batteritekniken störst fokus medan konstruktionen 

av vissa kåpor hamnade i bakgrunden. Detta har i denna trimmer resulterat i att 

stabilitetskänslan blir dålig. I liknande bensindrivna produkter sitter motorn högst upp 

på trimmern medan den i 536 LiR är placerad nere vid trimmerhuvudet. Detta innebär 

att tyngden nere vid trimmerhuvudet blir större på den batteridrivna produkten och 

därmed att även momentet då trimmern förs från sida till sida ökar. 

När en produkt ska omkonstrueras från bensin- till batteridrift så innebär det stora 

förändringar. Motorn blir mindre och lättare, ett batteri behövs och vibrationer och 

svängningar blir annorlunda. Konstruktionen av batteridrivna produkter måste anpassas 

till dessa förändringar och med tanke på vidden av förändringarna kan det vara svårt att 

ta för mycket inspiration från liknande bensindrivna produkter. Det som främst måste 

tas i beaktande vid en omkonstruktion från bensin- till batteridrift när det gäller trimrar 

och liknande produkter är viktförhållanden och ergonomi.  

6.4.2 FEM och produktutveckling 
I detta projekt har relativt enkla simuleringar gjorts i FEM för att på ett effektivt sätt se 

de resultat som nåtts. FEM är ett verktyg som kan användas på många olika nivåer från 

att göra simuleringar av enkla lastfall på en detalj till att utföra djupgående analyser av 

hela produkter som påverkas av olika krafter. Sådana djupgående analyser kräver 

mycket arbete för att ta fram en godtagbar mesh och analysera vilka krafter och 

constraints som produkten utsätts för. Sedan tar själva simuleringen mycket lång tid att 
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lösa. Eftersom det i detta arbete skulle tas fram prototyper för att utföra exakta 

mätningar så hölls simuleringarna på en sådan nivå att det gick snabbt att få fram 

lösningar som visade bra jämförelser mellan olika varianter av samma detalj. Lastfallen 

förenklades men hölls realistiska och meshen valdes så att inga varningar uppstod. På 

detta sätt kunde tydligt ses hur de olika koncepten betedde sig jämfört med 

originalkåpan, se Figur 26: Deformation i original., Figur 27: Defor-mation i original 

med 45 % glasfiber. och Figur 28: Deformation i förstyvat original. 

Eftersom simuleringarna som gjorts i detta arbete är förenklingar av verkligheten så är 

de siffror på spänningar och förskjutningar som fås i detta fall inte tillförlitliga. De kan 

dock med goda resultat användas för att jämföra de tre olika koncepten som simuleras. 

Eftersom samma mesh och lastfall valts på alla tre så blir resultaten en mycket bra 

jämförelse, vilket också var vad som eftersträvades i detta arbete.Figur 27: Defor-

mation i original med 45 % glasfiber. 

6.4.3 Kunskaper 
Under projektets gång har egna kunskaper och erfarenheter varit det som drivit arbetet 

framåt, men utomstående källor har varit mycket viktiga i vissa stadier. Handledare och 

andra lärare på Jönköpings Tekniska Högskola har bidragit med kompetens inom CAD-

mjukvaran Catia och inom FEM-beräkningar. Vissa kunskaper fanns inom FEM men 

för att utföra verklighetstrogna simuleringar behövdes denna rådgivning. Vid 

konceptsållning togs hjälp av handledaren på Husqvarna, då det var svårt att veta vilka 

koncept som var bra och hur de kunde utvecklas.  

Utöver sådan kompetens som erhållits av mer erfarna personer på högskolan och 

Husqvarna så har även utförliga litteraturstudier utförs, se avsnitt 2.2.4. Litteraturen 

som använts har huvudsakligen bidragit med djupare kunskaper inom de olika 

produktutvecklingsmetoder som använts och inom för arbetet relevanta 

tillverkningsmetoder och material. 

Under projektets gång har mycket praktisk kunskap erhållits inom produktutveckling 

och problemlösning, då tidigare erfarenheter varit främst teoretiska. Djupare kunskaper 

har erhållits inom de metoder som använts och även om hur plast kan konstrueras och 

hur det beter sig beroende på tillverkningsmetod, glasfiberfyllnad och lastfall. 

6.4.4 Måluppfyllnad 
I lärandemålen för kursen ”Examensarbete i Maskinteknik” står att studenterna ska, 

efter avslutad kurs, ha vetenskaplig kunskap likväl som beprövade erfarenheter inom 

maskinteknik och fördjupad kunskap inom någon specifik del inom maskinteknik. 

Detta arbete innefattar att lösa ett verkligt problem åt ett företag. Litteraturstudier har 

gett vetenskaplig kunskap och hela den produktutvecklingsprocess som genomgåtts för 

att lösa problemet och arbeta mot företagets förväntningar om en förbättrad produkt har 

gett både erfarenhet samt fördjupning inom produktutveckling.  

Enligt lärandemålen ska studenterna kunna samla och bearbeta information samt 

självständigt kunna komma fram till tekniska lösningar utifrån egna 

problemformuleringar. I detta arbete ingår informationsinsamling dels som tekniska 

och vetenskapliga litteraturstudier, dels som undersökningar bland användare och 

tillverkare av produkten. Denna information har sammanställts och utnyttjats för att 

komma fram till många olika tekniskt möjliga koncept för att kunna tillverka en för 
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Husqvarna så tillfredsställande produkt som möjligt. Ett annat lärandemål är att 

studenterna ska kunna arbeta med ett problem från början till slut genom att kunna sätta 

egna frågeställningar och arbeta med dessa för att kunna lösa problem. För att kunna ta 

fram en bättre produkt valdes tre frågeställningar som sedan varit den röda tråd som 

hela arbetet utgått från. 

I lärandemålen står att studenterna ska kunna kommunicera ett arbete, både muntligt 

och skriftligt, samt inneha förmåga att vara kritisk och systematisk i valt arbetssätt. 

Denna del har skett kontinuerligt genom hela arbetet genom kommunikation med 

handledare både på Husqvarna samt på Jönköpings Tekniska Högskola. Möten och 

rapporter har kommunicerat framsteg och problem under projektets gång, och 

avslutande presentationer dels på Husqvarna dels på JTH har kommunicerat till större 

grupper vilka resultat som arbetats fram och hur. Ett kritiskt arbetssätt har 

implementerats från start då det gäller att kunna granska källor och att kunna arbeta 

med information för att förstå vad som är mer eller mindre viktigt att ta hänsyn till samt 

vilka tekniska idéer som är hållbara och vilka som inte är det. Ett systematiskt arbetssätt 

har också valts från start, se avsnitt 2.2.2. Att arbeta systematiskt har ansetts ha största 

vikt då tidspressen varit stor och det har varit många delar i arbetet som berott av 

varandra på olika sätt. 

Att studenterna ska kunna utforma och hantera produkter med hänsyn till 

organisationers eller människors behov och krav står också i kursens lärandemål. Detta 

krav berör arbetet till mycket stor del då hela projektet, som specificerat av Husqvarna, 

gått ut på att hantera en befintlig produkt och utforma förändringar på den, utan att för 

mycket frångå Husqvarnas originaldesign, för att bättre passa användarnas idéer om en 

funktionell trimmer.  

Sista delen i lärandemålen handlar om att studenterna bör kunna hantera problem utifrån 

olika aspekter såsom vetenskapliga, samhälleliga eller etiska och att de bör kunna förstå 

när egen kunskap inte är tillräcklig samt förstå kunskapers samt teknikens 

begränsningar. Under projektets gång har hjälp hämtats från olika källor enligt de behov 

och frågor som uppstått för att kunna föra arbetet framåt. Olika anställda på Husqvarna, 

lärare på JTH och böcker eller vetenskapliga artiklar har funnits tillgängliga då problem 

uppstått och har nyttjats efter behov. 

6.5 Slutsatser och rekommendationer 
De fem förslag som presenterats i detta arbete är alltså tre tillbehör, en förstyvning av 

originalprodukten och ett materialbyte. Alla förslag ger förbättringar av utböjningen på 

trimmern, men det som gett bäst resultat var Tillbehör 3. Detta tillbehör minskar 

utböjningen till 8 % och uppfyller därmed syftet som specificerar att utböjningen ska 

minskas till minst en tredjedel (33 %) av originalet. Dessutom är tillbehöret relativt lätt 

att tillverka då inga nya verktyg för formsprutning behövs och det är enkelt att fästa 

tillbehöret på originalprodukten utan att göra några ändringar på den befintliga 

trimmern. Tillbehör 3 är alltså det som i detta arbete rekommenderas att arbeta vidare 

med, trots att vikten i nuläget överstiger det tillåtna. För att försäkra att tillbehöret inte 

orsakar egenfrekvens i trimmern behövs också ytterligare tester och beräkningar, men 

resultaten och tillverkningsbarheten på detta tillbehör är överlägset av de förslag som 

ges här. 
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Om det från Husqvarnas sida är önskvärt att förbättra produkten utan att tillverka ett 

tillbehör till trimmern så ger även den förstyvning och det materialbyte som föreslås 

här bra resultat. Utböjningen av förstyvningen var 62 respektive 75 % av originalets 

utböjning och ger med 43 g även det minsta viktpåslaget av alla framtagna förslag. 

Originalet med 45 % glasfiber minskar utböjningen till 53 respektive 58 % och ökar 

endast vikten med 50 g. Det anses därför som högst troligt att en kombination av 

materialbyte och förstyvning skulle lyckas med att uppfylla syftet på 33 % av dagens 

utböjning utan att öka vikten med mer än 200 g. 

För att tillverka detta skulle det antagligen endast behövas ändringar i de befintliga 

verktygen för plastkåporna. Det som måste undersökas är hur materialändringen 

påverkar dimensionerna på detaljen. Detta eftersom olika material beter sig olika vid 

formsprutning (de har exempelvis olika krymp).  

6.6 Vidare arbete/forskning 

För att ta detta arbete vidare finns flera alternativ. Det som rekommenderas här är att 

arbeta vidare med Tillbehör 3 samt förstyvningen och materialbytet av originalet. 

Tillbehör 3 existerar i nuläget endast som en handbyggd prototyp så för att börja 

tillverka detta behövs konstruktionsunderlag samt beräkningar och vidare tester.  

Gällande förstyvningen så går det att lägga in ännu fler ribbor och göra större radier för 

att få ännu större resultat än vad som erhållits i denna studie. För att testa detta och hitta 

ett optimalt alternativ med förstyvning ställt mot ökad vikt kan FEM användas. På så 

sätt kan ribbor och radier läggas på många olika sätt utan kostnader för prototyper.  Om 

förstyvningen kombineras med att byta material till PA6GF45 så antas utböjningen 

uppnå målet på en tredjedel av dagens värde, så detta bör också testas. 

Det allra enklaste för Husqvarna att implementera är att byta material till PA6GF45, 

förutsatt att det är möjligt att använda samma verktyg som till PA6GF30. På så sätt 

minskas utböjningen till ungefär hälften och det innebär inga stora kostnader för 

företaget.
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Elsa Björling 
Louise Stenebrand 2015-01-16 

Kravspecifikation 
Nytt koncept för professionella handhållna batteriprodukter 

Denna kravspecifikation gäller utveckling av en grästrimmer, modell Husqvarna 536 LiR, som körs med 
trimmerlina eller slyklinga. 

1. Utböjning mellan batterihus och motor då en 5 kg vikt fästes i yttre handtag ska minskas till 1/3 
av dagens värde. 

2. Längder och positioner på styre och rigg får ej ändras. Ej heller utformning och position på 
batterihus eller motor. 

3. Viktpåslaget jämfört med befintlig produkt får ej bli större än 200 gram. 
4. Produkten ska hålla för ett fall från 1 meter i alla riktningar ner i betong. 
5. Produkten ska tåla temperaturer från -10° C upp till +40° C. 
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Kundundersökning 
1. Beskriv känslan av att köra trimmern. Gradera helhetsupplevelsen av att köra trimmern från 1-5, 

där 1 är dåligt och 5 är bra. 
 
Svar: Positiv känsla, skön mjuk och tyst. Lätt och välbalanserad.  

 
 

2. Hur upplever du trimmerns robusthet? Gradera från 1-5 där 1 är lite 5 är mycket. 
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3. Hur upplever du trimmerns precision? Gradera från 1-5 där 1 är dålig 5 är bra. 

 

 

 
4. Hur upplever du trimmerns stabilitet? Gradera från 1-5 där 1 är instabil 5 är stabil. 
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5. Hur upplever du trimmerns ergonomi? Gradera från 1-5 där 1 är inte ergonomisk 5 är 
ergonomisk.  

 

 
6. Har du kört en bensindriven trimmer från Husqvarna förut?  

I. Ja - 11 
II. Nej – 0 

 
7. Om ja, är upplevelsen av den batteridrivna produkten bättre eller sämre i förhållande? 

I. Bättre – 11 
Svar: Inga avgaser, tyst, mjuk, lätt att jobba med. Lättare att styra och ändra håll, lättare 
att ta med. Ingen tung motor. Bättre för hälsan. 
 

II. Sämre – 0 
Svar:  
 

8. Övriga kommentarer: 
• Den går åt fel håll, baklänges.  
• Väldigt bra.  
• Helt fantastisk maskin! 
• Batterierna tar slut "fort", lite klenare, vibrerar en del, svårt att hålla saken man gasar med, måste 

ta nytt grepp, när man startar går tråden åt "fel" håll. 
• Vibrerar mera än bensindrivna. 
• Gillar ej handgreppet på grund av vibration. Kunde varit bättre handgrepp (som på bensin). Den 

börjar åt "fel" håll. 
• Svagare än den bensindrivna, handtaget är tungt, knapparna sitter dåligt för små händer, fingrar 

somnar på grund av att gashandtaget inte går hela vägen. 
• Handtaget är dåligt och den startar åt fel håll. Den är bättre för miljön. 
• Gasen är dålig, när man kör bensindriven försvinner grejen man trycker in, det gör den ej här. 
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