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Abstract 
This report deals with a thesis in product development and design. This degree project 
was a final course on the program "Mechanical Engineering - Product Development and 
Design" at Jönköping University - School of engineering, and was conducted together 
with Husqvarna Group AB. The project has been carried out by Daniel Flyckt and Oscar 
Lernstål. 
 
The project has been to design and develop a prototype that will help the customer see 
the fuel level in Husqvarna's chainsaws in an easier way. Today’s solution is a viewing 
window on one of the sides of the tank. This viewing window partly fulfils its function, 
but there is definitely room for improvement. The viewing window has had production-
related problems and it costs Husqvarna money because it becomes an extra step in the 
process to get a complete for the chainsaws that are ready to use. 
 
In order to get a better idea of how to solve the problem with the fuel indication 
interviews and a competitor analysis were made. This gave a better overview of the 
project and also gave insight of how competitors had solved the same problem. After 
that a requirement specification was written to get a solid base in the project. This 
requirement specification was to great help during the project and used when the 
concepts that we developed were to be evaluated. Last but not least it was time to make 
the model that past the screening of the concepts. Catia (a CAD program) was used and 
the prototype was printed in a SLS and SLA machine. 
The end result of the project was a prototype that could be tested under simpler 
conditions, with clearly improved properties in terms of being able to give an indication 
of fuel. 
 
Big thanks to Husqvarna and everyone who has been helpful with the project and a 
special thanks to Jonny Tran, supervisor of the thesis, Joakim Samefors – Electronic 
design engineer at Husqvarna and our supervisors at Husqvarna, Jacob Krantz and Joel 
Ahlander.
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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ett examensarbete i produktutveckling och design. Detta 
examensarbete var en avslutande kurs på programmet ”Maskinteknik – 
Produktutveckling och design” på Jönköpings Tekniska Högskola och genomfördes 
tillsammans med Husqvarna Group AB. Projektet har genomförts av Daniel Flyckt och 
Oscar Lernstål. 

Projektet har gått ut på att utveckla och ta fram en prototyp för att på ett nytt sätt se 
bränslenivån i Husqvarnas motorsågar. På äldre motorsågar som Husqvarna har sålt 
finns i dagsläget inget sätt att se mängden bränsle i tanken och dagens lösning innebär att 
man sätter ett siktfönster på en av tankväggarna. Detta siktfönster uppfyller delvis sin 
funktion, men det finns definitivt möjlighet till förbättringar. Siktfönstret har haft 
produktionsrelaterade problem och det kostar givetvis Husqvarna pengar eftersom det 
blir ett extra steg i arbetet att få en färdig tank till motorsågarna.  

För att få en bild av hur problematiken såg ut runt bränsleindikationen på morsågen 
gjordes intervjuer och en konkurrentanalys. Detta för att få en bättre överblick men även 
för att se hur konkurrenter hade löst samma problem. Senare skrevs en kravspecifikation 
för att få något att falla tillbaka på under arbetets gång. Denna kravspecifikation 
användes framgångsrikt när koncepten som togs fram i projektet skulle utvärderas. Sist 
men inte minst var det dags för att CAD:a upp den modell som gick vidare i gallringen av 
koncepten. Programvaran Catia användes och prototypen printades ut i en SLS-maskin 
respektive SLA-maskin.  

Slutresultatet av projektet blev en prototyp som kunde testas i enklare förhållanden. Med 
klart förbättrade egenskaper vad gäller att kunna ge en indikation på bränsle jämfört med 
enbart ett siktfönster.  

Ett stort tack till Husqvarna och alla som har hjälpt till runt projektet och ett speciellt 
tack till Jonny Tran - handledare av examensarbetet, Joakim Samefors – 
elektronikingenjör på Husqvarna samt våra handledare på Husqvarna, Jacob Krantz och 
Joel Ahlander.      
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1 Introduktion 
Denna rapport skrevs i samband med det avslutande examensarbetet i maskinteknik, inriktning 
produktutveckling och design på Jönköpings tekniska högskola (JTH). Arbetet omfattade 15 
högskolepoäng och behandlar ett nytt sätt för Husqvarna att kunna se bränslenivån på sina motorsågar.  

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet görs i samarbete med dels JTH men också med företaget Husqvarna 
Group AB. Företaget är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och 
lösningar för skogs-, park och trädgårdsskötsel. [1] Husqvarnas nettoomsättning 2018 
uppgick till 39 394 Mkr. [2]  

Examensarbetet är en fortsättning på ett tidigare sidoprojekt i kursen 
”produktutveckling”, som maskiningenjörerna på JTH år 2018 läste. I den kursen fanns 
ett samarbete med Husqvarna att utveckla en motorsåg. Uppdraget var att 
produktutveckla en motorsåg där fokus från uppdragsgivarens håll var att få sågen att 
vara mer lik en typisk Husqvarna-motorsåg i både utseende och känsla. Gruppen valde 
att arbeta med handtaget/tanken (se figur 1). I den delen av motorsågen upptäckte 
gruppen att det fanns många mindre områden att arbeta med.  Ett förbättringsområde 
var siktfönstret (se figur 1), som gör det möjligt för användaren att avläsa bränslenivån. 
Detta var ett förbättringsområde p.g.a. att det var svårt att avläsa bränslenivån beroende 
på vilket ljus det var samt hur motorsågen är vinklad när användaren håller motorsågen 
m.m. 

Under hösten kom studenterna fram till olika idéer på hur siktfönstret kunde förbättras. 
Studenterna redovisade då en lösning för Husqvarna där en eller flera lampor inuti 
tanken skulle lysa igenom plasten och på så vis göra det lättare för användaren att se 
bränslenivån i tanken. Detta visade sig fungera och Husqvarna ville att eleverna skulle 
fortsätta det arbetet, därav detta examensarbete. 
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1.2 Problembeskrivning 
För att kontrollera bränslenivån på dagens produkter finns ett siktfönster i tanken. 
Siktfönstret är vit/transparent och är optimerat för kontaktkontrast. Det kan vara svårt 
att urskilja nivån då kontrasten mellan bränslet och luften i tanken inte syns tillräckligt 
bra. För att underlätta vid avläsning av bränslenivån skulle man kunna montera en lampa 
i tanklocket (se figur 2) för att belysa insidan av tanken och på så sätt förenkla 
avläsningen. Detta skulle kunna göra det möjligt att ta bort siktfönstret i framtida 
produkter.  

     

Figur 1 - Tank med siktfönster. Figur 2 - Tanklock ”Flip-up” med Holder. 
 
För fler bilder och ytterligare beskrivning av vilka produktdetaljer som projektet 
behandlar, se bilaga 1. 
 
Problem med dagens sätt att läsa av bränslenivån på motorsågar: 

Hållfasthet 
Det finns och har funnits problematik kring hållfastheten runt siktfönstret, plasten har 
vid vissa tillfällen tenderat att spricka vid slagprover. Det har tidigare på Husqvarna tagits 
fram tankar som har varit orange-transparenta så möjligheten till avläsning av 
bensinnivån har varit möjlig. Problemet med dem var hållfastheten, detta p.g.a. att det 
inte fanns någon glasfiber i plasten. Om motorsågarna ska klara av de krav på 
hållfastheten som ställs måste glasfiber appliceras i plasten men då kan den inte vara 
transparent. Med ljus inuti tanken skulle det kunna vara möjligt att ha både glasfiber i 
plasten samt att den blir avläsningsbar då ljuset hypotetiskt sätt skulle göra att 
användaren ser bränslenivån genom plasten. 

Begränsad avläsning  
I dagens siktfönster är möjligheten till avläsning begränsad. Det kan vara svårt att urskilja 
nivån då kontrasten mellan bränslet och luften i tanken inte syns tillräckligt bra. 

Ingen avläsning alls 
På vissa motorsågar finns det inget siktfönster alls och användaren har då ingen möjlighet 
att avläsa bränslenivån. För att veta hur mycket bränsle som finns i tanken måste 
användaren skruva loss tanklocket och titta in i tanken eller skvalpa runt bensinen och 
göra en kvalificerad gissning. 
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Skaderisk 
Eftersom det finns problem med avläsning av bränslenivån på motorsågar, finns det en 
risk för att användaren kan skada sig. Det har hänt att användaren inte vet hur mycket 
bränsle som finns kvar i tanken innan den fäller ett träd. Det kan innebära att fällningen 
måste avbrytas och att trädet sedan faller under tiden som användaren hämtar mer 
bränsle. Detta kan leda till att allvarliga skador uppstår eller i värsta fall dödsfall.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte kommer att centreras kring projektarbetet i hur en ny produkt tas fram i 
form av ljus inuti en bränsletank. Detta skulle kunna vara ett nytt och förhoppningsvis 
bättre sätt för användaren att avläsa motorsågars bränslenivåer på. Syftet med arbetet är 
också att ta fram en prototyp på en helt ny produktkomponent där säkerhet, förståelse 
och funktion för användaren skall vara i centrum. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Hur och var ska ljuset riktas inuti tanken, för att möjliggöra avläsning av bränslenivån, 
på ett användarvänligt sätt? 
 
[2] Hur ska produkten vara utformad för att användaren ska förstå hur produkten 
fungerar? 
 
[3] Hur säker är produkten för användaren då batterier och andra komponenter är 
placerade inuti en bränsletank? 
 
1.4 Avgränsningar 
Eftersom detta examensarbete handlar om att ta fram en ny produkt skulle arbetet kunna 
bli mycket omfattande och för stort för att hinna göras klart inom givet tidsintervall. 
Därför var avgränsningen avgörande för att utveckla en produkt som möter både 
Husqvarnas och JTH:s förväntningar.  

Nedan listas olika punkter som avgränsar detta examensarbete:  

o Studien kommer endast att förhålla sig till lösningen att en eller flera lampor inuti 
tanken kommer att göra det möjligt för användaren att avläsa bränslenivån. Ingen 
ytterligare konceptgenerering kommer att göras för att se på andra lösningar på 
problembeskrivningen ovan.   
 

o Motorsågar är den enda av Husqvarnas produkter som arbetet kommer att 
centreras kring. Valda referensmotorsågar är Husqvarna 550 Mark II och 
Husqvarna 372. Mer exakt beskrivning hittas under bilaga 1. 
 

o Flip-up-tanklocket är det enda av Husqvarnas tanklock som arbetet kommer att 
centreras kring. Mer exakt beskrivning hittas under bilaga 1. 
 

o Ekonomi runt projektet och produkten kommer inte tas med i beräkning. 
 

o En färdig prototyp kommer att tas fram men projektet kommer inte att gå längre 
än till detta stadie.  
 

o Konceptet kommer att drivas med hjälp av batterier.  
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o Hur alla elektroniska komponenter fungerar kommer inte att behandlas i 

rapporten.  
 

o FEM-analys kommer inte att göras.  
 

o En materialstudie kommer inte att göras utan detta avgränsas till de materialen 
som rekommenderas och som redan används till liknande produkter från 
Husqvarna. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd kring de fyra faserna som speglats av upplägget i projektet, 
förstudie, planering, genomförande och avslut. Rapporten inleds med Introduktion där bakgrund, 
problembeskrivning, syfte, frågeställningar och avgränsningar presenteras. Därefter 
kommer kapitlet Teoretiskt ramverk, här beskrivs de teorier som har varit relevanta för 
examensarbetet. Nästa kapitel är Metod och här presenteras för första gången upplägget 
kring de fyra projektfaserna. Under kapitlet metod beskrivs alla metoder och tekniker för 
att samla in relevanta data för arbetet.  

Detta följs av kapitlet Utförande. Här beskrivs alla tillvägagångssätt, detta presenteras och 
under de fyra projektfaserna. Detta presenteras i kronologisk ordning, alltså i den ordning 
som projektets alla delar utfördes. Nästa kapitel i följd är resultat, här presenteras 
resultaten i projektet. I nästa kapitel Analys besvaras frågeställningarna utifrån resultatet 
som gavs från det föregående kapitlet. 

Den sista beskrivande delen av rapporten är kapitlet Diskussion och slutsatser där projektet 
diskuteras och den mer subjektiva delen av arbetet lyfts. Här ges det också förslag på hur 
arbetet kan vidareutvecklas. Rapporten avslutas med Referenser och Bilagor.
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2 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket presenteras teorier som grundas på litteratur som är relevanta för 
examensarbetet. Med hjälp av litteraturstudien får det teoretiska ramverket underlag för att kunna 
besvara studiens frågeställningar. 
 
2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori  
För att rapporten skall bli relevant är det är viktigt att den teori som man studerar är 
kopplad till de frågeställningar som man vill undersöka. I denna rapport har därför en 
enklare matris gjorts för att förtydliga den kopplingen som finns mellan frågeställning 
och teori.  

                
Frågeställning 

 

Teori                   

1.  
Hur och var 
ska ljuset riktas 
inuti tanken, 
för att 
möjliggöra 
avläsning av 
bränslenivån, 
på ett 
användarvänligt 
sätt? 

2.  
Hur ska produkten 
vara utformad för 
att användaren ska 
förstå hur 
produkten 
fungerar? 

3.  
Hur säker är 
produkten för 
användaren då 
batterier och 
andra 
komponenter är 
placerade inuti 
en bränsletank? 

Produktsemiotik  X  

Produktsäkerhet   X 

Material   X 

Ljus X   

Produktutveckling X X X 

Tätning   X 

Tabell 1 - Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
2.2 Produktsemiotik  
För att produkten ska vara användarvänlig ur ett designperspektiv behöver produkten 
vara lätt att förstå för användaren. Produktsemiotik handlar just om detta. Att som 
företag skapa en relation, i form av tecken, mellan produkten och användaren. Semiotik 
är “studien av tecken” och kan handla om allt från ljudet när du startar en bil till lukten 
av de nybakta bullarna från konditoriet. Faktum är att man brukar dela upp semiotik i 
saker som man hör, ser, känner, luktar eller smakar. Semiotik kan även delas in i tre 
undergrupper: Pragmatik, semantik och syntax. Pragmatik är studien om hur tecken 
används, och då även inom olika kulturer och sammanhang. 
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Syntax handlar om tecken och deras relation och till sist handlar semantik om studien av 
tecknets budskap eller vad tecken betyder. Semantiken kan delas in i fyra olika 
”semantiska funktioner” [3]:  

o Att uttrycka 
o Att uppmana 
o Att identifiera 
o Att beskriva 

 
Att uttrycka handlar om att produkten ska ha ett specifikt uttryck. Det kan vara att 
produkten ska uttrycka exempelvis robusthet, som företaget även uttrycker i övriga 
produkter i sitt sortiment. 
 
Att uppmana handlar om att skapa en nyfikenhet/reaktion hos användaren, att få 
användarens uppmärksamhet och få användaren att vilja använda den och berätta om 
den. 
 
Att identifiera handlar om att tecknet ska identifiera något/någon, exempelvis företagets 
namn. 
 
Att beskriva handlar om att förklara för användaren hur den ska använda och hantera 
produkten. [4] I kapitlet om hur en produkt ska vara beskrivande, ritas det upp tre 
stycken olika handtag som beskriver olika uttryck för användning. 
 

 

Figur 3 – Olika design på handtag som beskriver olika uttryck för användning [3] 
 
Det översta handtaget beskriver många möjliga sätt att tolka funktionerna på. 
Möjligheten finns att trycka in handtaget, dra det mot användaren, dra den i olika 
riktningar, rotera den etc.  
 
Det mittersta handtaget beskriver för användaren att det går att rotera, trycka in samt att 
dra ut det mot användaren. 
 
Det tredje och sista handtaget beskriver med hjälp av sin form och greppvänliga spår, att 
användaren ska rotera på handtaget. 
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2.3 Produktsäkerhet 
En av de viktigaste lagarna angående produktsäkerhet är produktsäkerhetslagen 
(2004:451). ”Enligt produktsäkerhetslagen ska alla varor och tjänster som företag 
erbjuder konsumenter vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster når 
konsumenter innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla”. [5] 
Produktsäkerhetslagen gäller varor och tjänster som produceras för vardagsbruk, den 
gäller alltså inte varor eller tjänster som ska användas på arbetsplatser. Om ett företag har 
sålt en vara som visar sig vara farlig skall den återkallas från butiker och andra 
återförsäljare. Det kan till och med gå så långt att företaget måste återkalla varan från 
konsumenter som har köpt den. [5] Detta är de tre alternativ som företag har vid 
återkallning: 

o Reparation av varan som tar bort det farliga felet 
o Byta ut varan mot en ny felfri vara 
o Ta tillbaka varan och betala tillbaka pengarna till konsumenten 

Det finns påföljder för företag om de inte är aktsamma och agerar om de säljer en farlig 
vara. Dessa påföljder kan innebära vite och förbud mot att sälja varan. Det är 
konsumentverket som är tillsynsmyndighet för produktsäkerhetslagen, men man hjälps åt 
med andra myndigheter som har tillsyn för särskilda varor och risker. [5]   
 
ATEX-direktivet är ett EU-direktiv som behandlar utrustningar och arbetsmiljö i 
områden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar. Kommer produkten att 
användas i en sådan miljö så påverkar det kraven som ställs på utrustningen, till exempel 
ficklampor som brandmän använder. [6] 
 
2.4 Material 
För att en produkt skall vara säker är det därför en viktig aspekt att man väljer rätt 
material. Produkten som denna rapport behandlar kommer att komma i kontakt med 
bensin och det är därför av största vikt att rätt material väljs. Husqvarna jobbar sedan 
tidigare främst med plastmaterialen POM (Polyoximetylen) och PA 6 (en form av 
polyamid) på sina tanklock. Framförallt PA 6 har god beständighet mot oljor, diesel och 
bensin. [7] PA 6 är en delkristallin, termoplastisk konstruktionspolymer. Andra 
egenskaper som PA 6 har och som är relevanta för detta projekt är att materialet är 
nötningsbeständig, har god glidbarhet och är lättbearbetad. [7] POM är också en 
delkristallin, termoplastisk konstruktionspolymer som har beständighet mot vissa 
utspädda syror, rengöringsmedel och lösningsmedel. POM har också en låg 
friktionskoefficient, är stabil och styv. [8] 
 
2.5 Ljus 
Ljus har funnits sedan urminnes tider och en av de första ljuskällorna som människan 
lärde sig att behärska var elden. Vedträn användes som bränsle och elden användes då till 
mer saker än att bara fungera som ljuskälla, till exempel matlagning, värme och att skydda 
sig mot rovdjur. Det första framsteget mot att skilja ljus från värme togs för ungefär 
20 000 år sedan då man började att använda sig av animaliska och vegetabiliska oljor som 
bränsle för att få ljus. [9] För ungefär 200 år sedan började man på allvar prata om 
belysningsteknik och de effektivaste lamporna kunde nå ett ljusflöde på cirka 2 500 
lumen. Det motsvarar ungefär samma ljusstyrka som man får från två stycken 100 watt 
glödlampor. Omkring år 1800 kan man säga att det elektriska ljuset började att skriva sin 
historia även om det dröjde ett tag innan det slog igenom på allvar. [9]    
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Människans synupplevelse kommer ifrån den elektromagnetiska strålningen. Den 
elektromagnetiska strålningen skiljer sig från annan strålning genom våglängd och 
kvantenergi. I detta spektrum finns i ena änden den längre våglängden, radiovågor som 
bland annat har använts vid vanlig radio och TV. I den andra änden finner vi kosmisk 
strålning som har en kort våglängd. Av detta totala spektrum är det bara en liten del som 
människan kan se med blotta ögat.     

   

 

Figur 4 - Elektromagnetisk strålning. [10] 
 
Man har under lång tid försökt lista ut vad ljus egentligen är. Ljus har dock visat sig vara 
problematiskt att analysera eftersom det har uppträtt både som en vågrörelse och som en 
ström av partiklar. [9] 
 
2.5.1 Bländning 
Bländning uppstår vid mycket stora ljusskillnader i synfältet och kan delas in i två stycken 
olika ”fack”; synnedsättande bländning och irriterande bländning. [9] Synnedsättande 
bländning handlar om att det bländande ljuset sprids över ett större område på 
näthinnan, man brukar säga att synnedsättande bländning är fysiologisk. Irriterande 
bländning handlar mer om att man upplever bländningen som irriterande, till exempel 
från en mötande bil eller reflektionen som solen kan ge från en våt vägbana. Därför 
brukar man säga att den irriterande bländningen är psykologisk. 
  
2.5.2 Färgtemperatur  
Färgtemperaturen handlar om vilken typ av färg som ljuset ger ifrån sig. Man brukar ofta 
tala om varmt eller kallt ljus. Är färgtemperaturen mindre än 3300 K (kelvin) brukar de 
flesta uppfatta ljuset som varmt, över 5400K uppfattas det ofta som kallt och däremellan 
brukar man uppfatta ljuset som neutralt. Många föredrar ofta ett varmare ljus, men det 
varierar också lite beroende på var man befinner sig på jorden. Desto längre söderut man 
kommer brukar man mer generellt sätt gilla det lite blåare ljuset mer. [9]  
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Figur 5 – Färgtemperatur. [11] 
 
2.6 Produktutveckling 
Ordet produktutveckling används i samband med utveckling av olika typer av produkter. 
Produktutveckling är extremt viktigt för företag, detta på grund av att det finns en 
drivkraft inom de flesta företag att tjäna pengar och nå ut på en så stor marknad som 
möjligt med sin produkt. Det som motiverar ett företag att göra en produkt brukar 
normalt delas in i två olika kategorier av drivkrafter, teknik- och marknadsdriven 
utveckling. Med teknikdriven utveckling syftar man på att man kan nå framgång av en ny 
produkt med hjälp av ny teknik, exempel på detta är mobiltelefonen, persondatorer. 
Marknadsdriven utveckling syftar på att företag utvecklar nya produkter med avseende på 
att man har hittat ett marknadsbehov, exempel på detta är bilar och hushållsmaskiner. 
Marknadsdriven utveckling är en förmodligen den vanligaste formen av utveckling och 
utvecklingen tenderar att bli mer kortsiktig och inte innehålla lika många grundliga 
förändringar. En drivkraft som också finns är samhällsdriven utveckling. Denna typ av 
utvecklingsdrift blir bara större och större och den baseras på lagar och regler, exempel 
på detta är regler angående utsläpp av koldioxid från bilar. [12]  

För ett helt nytt projekt brukar man prata om ”konstruktionsparadoxen”. Den innebär 
att man för ett helt nytt projekt har stor frihet, men ingen information. I början av nya 
projekt kan det därför vara svårt att prata om produktionsmetoder, åtminstone så länge 
man inte vet något om produktens material, struktur, form m.m. [12]  

Det finns en rad olika faser som man går igenom under produktutvecklingsprocessen. De 
faser som kommer att beröras i detta arbete är de faser från ”Förstudie” till ”Prototyp”. 
Under förstudien bygger man en bra grund att stå på och tar fram information om hur 
tillexempelvis marknaden ser ut, design och teknik. Sedan brukar man ta fram en 
kravspecifikation, denna görs för att specificera vad som ska göras. Man kan också 
framgångsrikt använda kravspecifikationen som referens för att se till att man är på rätt 
väg när man har kommit längre fram i arbetet. Efter att detta är gjort är det dags för 
konceptgenerering, i denna fas genereras ett antal koncept. Man kan med fördel ha gjort 
en funktionsanalys innan man påbörjar denna fas, detta för att veta vilka funktioner som 
bör vara med. Dessa koncept skall sedan utvärderas och sållas ner till ett koncept för att 
sedan beskriva produktens layout och detaljer. Med detta menas hur delarna skall sitta i 
förhållande till varandra och vilka detaljer som skall sitta på produkten. [12] Det sista 
steget i detta projekt blir sedan att ta fram en prototyp. I detta fall tas prototypen fram 
för att se att produkten funkar så som det är tänkt och att man får något att visa upp och 
känna på som utomstående till projektet. 
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Figur 6 - Produktutvecklingens faser. [12] 
 
2.7 Tätning 
Tätningar är maskinelement som har till uppgift att förhindra medietransport/läckage. 
Tätningar är ett av de maskinelement som är mest använt. [13] Läckage brukar vanligtvis 
uppstå när det finns en tryckskillnad mellan de båda sidorna av ett barriärområde. Mediet 
som skall förhindras att flyta mellan två delar kan i vissa fall vara korrosivt eller frätande, 
därför kan det även vara av vikt att tätningen klarar dessa tuffa krav. Det finns tre olika 
grupper som man kan dela in tätningar i. Kinematiska, geometriska och tätningens 
funktionssätt, alla dessa kategorier har sedan sina subkategorier. [13] 
 
Elastomertätningar är vanligt förekommande inom en mängd konstruktioner.  Denna typ 
av tätning skapar man genom att använda en mjuk elastomer som sedan deformeras när 
man monterar ihop den med en hård yta. Vid kontakten uppstår en permanent 
tryckökning som kommer att överlagras det avtätade trycket. [13] 
 
O-ringar är en mycket användbar typ av elastomertätning. O-ringen är vanligtvis torus- 
eller toroidformad. När man skall använda en o-ring för att täta en produkt gör man det 
genom att bygga ett cirkulärt spår för att skapa ett elastiskt initialtryck mot den tätande 
ytan, detta förhindrar oönskad medietransport. Om trycket ökas över tätningen pressas 
o-ringen hydrostatiskt hårdare mot sitt underlag och på så sätt stiger tätningsförmågan. 
Tätning med o-ring passar både vid statiska och dynamiska applikationer. Vid 
användandet av o-ring vid statiska applikationer kan man räkna med att det blir helt tätt, 
detsamma gäller inte vid dynamiska applikationer. [13] 
 
Eftersom tätningen kommer att sitta i en produkt som kommer att komma i kontakt med 
bensin är det av yttersta vikt att o-ringen är gjord av ett material som tål detta. Material 
som o-ringen skulle kunna vara gjord av för att klara av kontakt med bensin är bland 
annat FFKM (Perfluorelastomer) eller Buna-N (Nitrilgummi). [14] 
 

 

Figur 7 - O-ring. [15]

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf9bTXhMrhAhWjw4sKHWF4Bw4QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/fastelement/o-ringar/o-ringar-5-st-2000022653&psig=AOvVaw25ThSPh3Wrjlo5QYmuVT74&ust=1555140684157905&psig=AOvVaw25ThSPh3Wrjlo5QYmuVT74&ust=1555140684157905
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3 Metod  
Kapitlet ger läsaren en överskådlig bild och en beskrivning av vilka metoder som har använts under 
examensarbetets gång.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

                
Frågeställning 

 

 

Metod                   

1. 
Hur och var 
ska ljuset riktas 
inuti tanken, 
för att 
möjliggöra 
avläsning av 
bränslenivån, 
på ett 
användarvänligt 
sätt? 

2. 
Hur ska 
produkten vara 
utformad för 
att användaren 
ska förstå hur 
produkten 
fungerar? 

3. 
Hur säker är 
produkten för 
användaren 
då batterier 
och andra 
komponenter 
är placerade 
inuti en 
bränsletank? 

Litteraturstudie X X X 

Intervju X X  

Konkurrentanalys  X X  

Riskanalys X X X 

Testning X  X 

Kravspecifikation X X X 

Funktionsanalys X X  

WBS    

PERT    

GANTT    

Parvis jämförelse X X  

Brainstorming X X  

Pughs matris X X  

Beräkningar X   

CAD X X  

3D-printning X   

Tabell 2 - Koppling mellan frågeställningar och metod. 
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Utifrån det som togs upp i teori kring produktutveckling och dess processer valdes dessa 
metoder att arbeta med under projektet gång. Intervju, litteraturstudie, konkurrentanalys, 
riskanalys, batteritest, funktionsanalys och kravspecifikation gjordes alla för att få en 
stabil förstudie. GANTT, PERT och WBS gjordes som planering för själva 
examensarbetet. Medan, parvis jämförelse, brainstorming, Pughs matris, ljustest, 
beräkningar, CAD och 3D-printning gjordes för att uppfylla vägen från 
konceptgenerering till prototyp. 
  
3.2 Förstudie 
Denna rubrik kommer att behandla alla metoder som har använts under projektets förstudie. 

3.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie är en viktig metod för att få fram relevant information och referenser till 
en rapport. Att göra en litteraturstudie innebär att man letar efter relevanta artiklar, 
böcker, hemsidor m.m. som man sedan kan använda som grund och ryggrad i sitt arbete 
och rapport. Om man har svårt att hitta information om ett område, kan det vara en 
indikation på att området som man studerar kommer att bryta ny mark. [16]  
 
3.2.2 Intervju 
Eftersom projektet har en kvalitativ ansats är intervju en bra metod för att samla in 
information. Det finns olika sätt att genomföra en intervju. Strukturerad, semi-
strukturerad och ostrukturerad är alla exempel på olika tillvägagångsätt att genomföra en 
intervju. [16] Om man väljer att arbeta med en strukturerad intervju skall alla som 
intervjuas få exakt samma frågor i exakt samma ordning. Man skulle kunna säga att en 
strukturerad intervju är som en enkät men genomförd i intervjuform. En ostrukturerad 
intervju är fördelaktig när man ska utforska ett område eller få fram insikter från 
personer. Här tillåts intervjuaren mer fritt att ställa olika frågor beroende på situation och 
vad den intervjuade personen ger för svar. Alternativet som ligger mitt emellan en 
strukturerad intervju och en ostrukturerad intervju är en semi-strukturerad intervju. När 
man använder sig av denna typ av intervjumetod brukar man skriva ett antal frågor i 
förväg, det som skiljer sig mot en strukturerad intervju är att man efter varje fråga har 
möjlighet att gå djupare och ställa följdfrågor som intervjuare. [16] 

Det finns många fördelar med att använda sig av intervju som metod. Dels att man 
vanligtvis får fler personer som är villiga att svara jämfört med till exempel en enkät. 
Mellan 80–85% svarsfrekvens är rimligt att anta vid en intervju, jämför man med en 
enkät är det stor skillnad, där kan ska man vara nöjd om man kommer upp i 50 % 
svarsfrekvens. En annan fördel som togs upp i ett tidigare stycke är möjligheten till att 
vara mer flexibel och möjligheten att kunna följa upp intressanta kopplingar. [16] 

Det finns också några nackdelar med intervju som metod. Det handlar främst om att det 
tar tid, man får ett begränsat antal svar och den geografiska begränsningen. Men också 
om att det kan vara svårt att spela in och analysera en ostrukturerad intervju. [16] 
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3.2.3 Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys görs för att bilda sig en uppfattning om vad konkurrenterna har för 
lösningar i dagsläget. En väl genomförd konkurrentanalys kan ge svar på varför 
konsumenter väljer ett annat märke på en specifik produkt framför din produkt men kan 
också ge svar på vad som är det senaste på marknaden. En konkurrentanalys är viktig 
eftersom det kan ge en uppfattning om svagheter och styrkor hos olika tillverkare och 
förhoppningsvis kan det tillkomma en ny lösning som är ännu bättre än existerande 
lösningar och på så sätt generera mer kunder. [17] 

3.2.4 Riskanalys 
Riskanalys innebär att man försöker identifiera och rangordna risker som kan uppstå i ett 
projekt eller med en produkt/tjänst. Man försöker också att hitta anledningen till att 
dessa risker kan uppstå och utifrån det gör man en plan för hur man hanterar dessa risker 
om de skulle uppstå. [18] 
 
3.2.5 Testning 
Testning är en viktig del i produktutveckling. Det finns många anledningar till att man vill 
testa en produkt eller prototyp. Till exempel vill man se om produkten håller tätt på det 
sätt som man hade tänkt, se om produkten beter sig på rätt sätt i olika miljöer eller om 
slutanvändaren faktiskt gillar konceptet som har arbetats fram. Dessa test genomförs 
alltså för att få en bättre förståelse för vad man faktiskt håller på att utveckla och som en 
möjlighet för designers och utvecklare att få feedback som man sedan kan använda vid 
beslutsfattande. [19]  
 
3.2.6 Kravspecifikation 
Kravspecifikation eller produktspecifikation som det också kan kallas är en metod där 
man samlar in en mängd data och information för att sedan sammanställa det i ett 
dokument. Detta gör man för att veta vad som ska göras när man till exempel ska 
utveckla en produkt. Kravspecifikationen är något som är användbart för både beställare 
och utvecklare, den ger bägge dessa grupper en större klarhet i vad som skall uppnås. 
Kravspecifikationen ska i projektets gång kunna användas som ett underlag när det gäller 
att ta fram koncept, utseende och funktioner. Även efter att dessa koncept har genererats 
är det bra att kunna utvärdera dem med hjälp av den data som kravspecifikationen 
innehåller. Kravspecifikationen är inte ett statiskt dokument, utan kan ändra sig med 
projektets gång. Allt eftersom man skaffar sig mer information och nya data 
framkommer kan dokumentet uppdateras. [12] 

3.2.7 Funktionsanalys 
En funktionsanalys görs för att få en klar uppfattning om vad produkten skall 
göra/uppfylla. Funktionsanalysen är skapad för att man ska uttrycka produkten/tjänsten i 
funktioner istället för att komma fram med färdiga lösningar.  [20] Målet med en 
funktionsanalys är således att få möjligheten att komma på andra lösningar än de som vid 
första anblick kan verka självklara.  
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3.3 Planering 
Denna rubrik kommer att beröra alla former av metoder som vi har använt för att 
planera projektet. 

3.3.1 WBS 
WBS står för Work Breakdown Structure och används för att bryta ner ett projekt i 
mindre delar. Metoden genomförs i form av ett diagram i trädform där man överst 
skriver vad det är för projekt, därefter fyller man på med underkategorier. Dessa 
underkategorier skall inte vara en ”att göra lista” utan skall bestå av viktiga paket som 
måste levereras i projektet. Anledningen till att man använder sig av WBS som en metod 
är för att det är ett sätt att strukturera ett arbete på och man får en bra överblick över alla 
minde delar som måste färdigställas för att projektet som helhet skall bli bra. [21] 

 

Figur 8 - Ett exempel på hur en WBS kan se ut. [22] 

 
3.3.2 PERT 
PERT står för Project Evaluation and Review Technique och tanken är att man med 
denna metod snabbt ska få en översikt av hur lång tid ett visst projekt ska ta. Man får 
även en bra blick över vilka arbetspaket/aktiviteter som är sammanlänkade. [23] Själva 
metoden genomförs i form av ett diagram där man börjar med starten av projektet, 
därefter sätter man samman dem olika arbetspaketen/aktiviteterna. Aktiviteterna består 
av en geometri, denna geometri fylls sedan med vilket arbetspaket det är samt hur lång 
tid detta paket beräknas ta. Sedan bestämmer man i vilken ordning som de olika paketen 
skall genomföras för att projektet skall bli så effektivt och bra som möjligt. Arbetspaket 
kan genomföras parallellt om så är möjligt. Tillslut är alla aktiviteter genomförda och man 
kommer till projektets slut. Efter att man är färdig med PERT-diagrammet så är det 
vanligt att man sätter ut en kritisk linje. Den kritiska linjen är den längsta vägen genom 
projektet, alltså summan av den tid från start till slut som tar längst tid. Man brukar ofta 
markera denna linje på ett sätt så att den sticker ut, det kan vara genom att göra linjen 
fetare eller att använda sig av en annan färg än på övriga linjer. [23]       

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8rryXwqfhAhWR-ioKHRV1AmsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.criticaltools.com/wbschartprosoftware.htm&psig=AOvVaw1JtTUAz2o016r9TXh9ByXz&ust=1553954593038941
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Figur 9 - Enklare exempel på ett PERT-diagram. [24] 

 
3.3.3 GANTT 
GANTT-schema är en enkel metod som man använder tidigt i ett projekt för att kunna 
få en bra översikt av vilka aktiviteter som skall utföras under projektets gång och hur lång 
den totala tidsåtgången kommer att bli. Detta är bara en uppskattning och tidsåtgången 
för olika aktiviteter kan komma att ändras med projektets gång. GANTT-schemat består 
av en x- och en y-axel. På x-axeln så har man tiden och på y-axeln staplar man upp alla 
aktiviteter som projektet kommer att innehålla. [12]  

 

 
Figur 10- Exempel på hur ett GANTT-schema kan se ut. [25] 

https://www.smartsheet.com/project-management-tools


Metod 

 21 

3.4 Genomförande 
Denna rubrik kommer att behandla alla metoder som användes vid genomförandet av projektet. 

3.4.1 Parvis jämförelse 
En parvis jämförelse går ut på att jämföra kriterier som anses viktiga för en produkt. Man 
skapar en matris där kriterierna läggs in och sedan viktas mot varandra. Viktningen sker 
då man jämför två olika kriterier mot varandra och sedan bestämmer vilket som anser är 
viktigast. Vinner kriterium A över B så får A 1 poäng och B 0 poäng. Vise versa gäller 
om man upplever B som viktigare. Tycker man att kriterium A och B är lika viktiga delar 
dem på poängen och får således 0,5 poäng var. Totalpoängen summeras och det 
kriterium som har fått mest poäng är viktigast. 

 Kriterium A Kriterium B Kriterium C Kriterium D Totalpoäng 

Kriterium A X 0 1 1 2 

Kriterium B 1 X 1 0,5 2,5 

Kriterium C 0 0 X 1 1 

Kriterium D 0 0,5 0 X 0,5 

Tabell 3 – Exempel på en parvis jämförelse.  

 
3.4.2 Konceptgenerering 
 
3.4.2.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod som går ut på att man i grupp, någonstans mellan 5–15 
personer varav en av dessa personer är ledare, tar fram olika idéer på hur man kan lösa 
ett problem. Enligt denna metod är det kvantiteten på idéer som är det viktiga och att 
kritisera idéer är därför förbjudet, både sina egna och andras. Man ska också akta sig för 
att uttala sig för positivt om en specifik idé, själva meningen med brainstormingen är 
nämligen att inte fastna vid en specifik lösning utan att sporras av andras idéer och sedan 
ha möjlighet att bygga vidare på dem. Själva sållningen av idéer kommer vid ett senare 
tillfälle. [12] 

3.4.3 Konceptsållning 
 
3.4.3.1 Pughs matris 
En metod som är användbar vid sållning av koncept är Pughs matris. I denna matris 
lägger man in kriterierna tillsammans med olika koncept. Utöver det så lägger man också 
in en referensmodell. Sedan jämförs de olika koncepten med referensmodellen utifrån 
som satta kriterierna. Normalt brukar man vikta koncepten som bättre (+), sämre (-) eller 
likvärdigt (0) mot referensmodellen. När detta är gjort får man fram vilket koncept som 
är bäst jämfört med referensmodellen och man tar då ett beslut om vilka koncept som 
skall arbetas vidare med och färdigställas. [12]       
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3.4.4 Beräkning 
Beräkningar av olika slag är viktiga för att säkerställa att exempelvis rätt batterier används 
så att önskad livslängd på produkten uppnås. 

3.4.5 CAD 
CAD innebär att man med hjälp av ett datorprogram skapar, ändrar, analyserar eller 
optimerar en design. CAD började att användas i början av 1970-talet och var då ett 
program med tanken att kunna ersätta vanliga handgjorda ritningar. CAD står i dag för 
Computer-Aided Design men namnet var ett annat till en början, nämligen Computer-
Aided Drafting. Bara på utvecklingen av namnet hör man att produkten har utvecklats 
från att vara ett hjälpmedel vid riktningar till att idag hjälpa till i flera olika delar i en 
ingenjörs vardag. Saker som dagens CAD-program kan hjälpa till med är bland annat 3D-
visualisering, ritningar och olika typer av simuleringar. CAD-program används inom alla 
typer av konstruktionsyrken, både inom byggnation och vid utveckling av produkter, 
men också inom filmindustrin för att skapa animationer och specialeffekter. [26]    

3.4.5.1 Boolean operation 
Boolean operations är en metod som går ut på att addera eller ta bort geometrier eller att 
hitta skärningen mellan två olika geometrier och kommer från början från matematiken. I 
CAD-programmet Catia måste man använda sig av olika ”bodies” för att kunna utföra 
dessa operationer. [27] Fördelen med att använda sig av boolean operations är bland 
annat att man kan förkorta tiden för förändringar i komplexa CAD-modeller och att man 
kan göra mer komplexa former.  

3.4.6 3D-printning 
3D-printning är en tillverkningsmetod som har vuxit kraftigt de senaste åren. 
Anledningen till det växande intresset är att denna tillverkningsmetod öppnar upp nya 
möjligheter för många företag. Begränsningar som tidigare har funnits på grund av att 
tidigare tillverkningsmetoder har en begränsning gällande form är nu borta eftersom 3D-
printning bygger på att man bygger olika lager i flera steg. Men denna metod öppnar inte 
bara upp nya geometriska möjligheter som tidigare inte fanns, den kan också potentiellt 
spara pengar åt företag genom att ta fram mindre modeller av det man vill tillverka som 
man sedan kan utvärdera och testa innan man väljer att satsa på en produkt. Ska man 
serietillverka något är det däremot fortfarande andra tillverkningsmetoder som ligger före 
3D-printning på grund av den långa tid det tar att skriva ut en produkt. [28]  

Det finns många olika sätt att 3D-printa på. FDM (Fused Deposision Modeling), FFF 
(Fused Filament Fabrication), SLA (Stereolithography apparatus) och SLS (Selective 
Laser Sintering) är alla exempel på olika metoder inom 3D-printning. FDM och FFF är i 
dagsläget de mest använda metoderna på grund av priset. Man använder sig av ett 
filament som matas fram till ett uppvärmt munstycke där det sedan fördelas ut i tunna 
strängar i flera lager tills den slutliga modellen är klar. Det finns ett antal olika material 
man kan använda sig av med denna metod men dem vanligaste är PLA eller ABS. [28] 
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SLA använder sig av en byggplattform som befinner sig i en vätska som består av en 
flytande ljushärdad polymer, denna vätska blir sedan belyst med antingen laser eller en 
projektor. Vätskan träffas av ljuset och i samma ögonblick börjar den att härda och 
stelna. Plattformen sänks sedan ner en bit så att ett nytt tunt lager av vätska hamnar 
ovanför och samma procedur upprepas igen. Efter att alla lager har byggt upp och 
modellen är klar måste man tvätta av den och ta bort stödstrukturer för att sedan härda 
den i en UV-ugn. Denna tillverkningsmetod kan skapa modeller med extremt hög 
detaljnivå, därför används den bland annat till att skapa produkter som måste vara 
personanpassade. 

Med SLS kan man använda sig av ett antal olika material men även metaller. SLS används 
oftast av mer avancerande industriella maskiner och tekniken går ut på att maskinen 
lägger ut ett tunt lager av pulver av det material man vill arbeta med, för att sedan belysa 
det med laser. Likt SLA hettas pulvret upp av lasern och binds samman, efter det läggs 
ett nytt tunt lager av pulver ut och nästa lager är redo att byggas. Denna metod kräver 
inte något stödmaterial eftersom pulvret som ligger runt strukturen agerar som 
stödmaterial. [28]
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4 Utförande 
I detta kapitel ges det en beskrivning av studiens utförande.  
 
4.1 Förstudie 
Som redan beskrivet i avsnitt 1.5 ”Disposition” inleddes arbetet med projektets första 
fas, förstudie. Målet med förstudiefasen var att få in så mycket data som möjligt av hög 
relevans för projektet för att skapa en stabil grund.  

4.1.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie gjordes för att samla in relevant information och teori om de olika 
områdena som examensarbetet berörde. Artiklar söktes i högskolebibliotekets databas 
och böcker lånades i högskolebiblioteket. Även under intervjuerna som genomfördes 
kom det fram användbar litteratur för arbetet.  

4.1.2 Intervju 
Två intervjuer gjordes i början av förstudien för att få klarhet i hur arbetet skulle 
kartläggas. Det valdes att göra en intervju med en ljusdesigner för att få en introduktion 
om vad ljus handlar om och hur kunskapen om ljus skulle kunna vara till hjälp i arbetet. 
Den andra intervjun kom att handla om bakgrunden till Husqvarnas sätt att lösa 
problematiken med avläsning av bränslenivån på motorsågar. Då en mer djupgående 
kunskap om ämnet söktes, valdes en kvalitativ intervjumetod. [10] Varje intervju tog 
ungefär 30 minuter var.  

4.1.2.1 Johanna Glans, Ljusdesign JTH 
En intervju gjordes med Johanna Glans som är universitetsadjunkt på avdelningen 
byggnadsteknik och belysningskunskap på Jönköpings tekniska högskola. Intervjun gav 
kunskap inom området ljusdesign och tips om relevant litteratur som skulle vara till 
användning för arbetet. På grund av att ljusdesign var ett nytt område och kunskap 
saknades valdes det att göra en ostrukturerad intervju. Därför blev intervjun lite av ett 
samtal och frågor kom upp från tidigare svar. [16] Johanna berättade om ljus generellt, 
ljusspridning, olika temperaturer på ljus, bländning m.m.  

4.1.2.2 Magnus Andersson, Produktutvecklingsavdelningen Husqvarna 
Group 
Den andra intervjun var med Magnus Anderson som är ansvarig för 
produktutvecklingsavdelningen på Husqvarna Group i Huskvarna. Meningen med 
intervjun var att få veta behovet av siktfönster på Husqvarnas motorsågar. Intervjun var, 
likt den första intervjun, ostrukturerad vilket innebar att frågorna och svaren var öppna. 
[8] Förhoppningen före intervjun var också att få se rapporter från användare av 
motorsågar som skulle visa på skador och varför siktfönstret togs fram från början. 
Skaderapporter var svåra att få tag på och det togs aldrig fram, däremot berättade 
Magnus anledningarna till varför siktfönstret togs fram.  

Det finns ett behov från användare att på ett smidigare sätt veta hur mycket bensin det är 
kvar i tanken innan en trädfällning. Magnus berättade också om att det finns en 
säkerhetsaspekt som handlar om att om bensinen tar slut under en fällning kan det bli 
farligt för skogshuggaren att fylla på bensin på motorsågen då trädet kan falla på 
skogshuggaren. Den tredje anledningen som Magnus tog upp är säljsidan, att med 
ytterligare en feature höjs motorsågens värde och därmed högre pris till kund.  
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4.1.3 Konkurrentanalys 
Sökningar på internet och ett besök på butiken, och återförsäljaren, Gårdsman gjordes 
för att se hur olika konkurrenter löser problematiken med avläsningen av bränslenivån på 
motorsågar. Det framgick ur konkurrentanalysen att det inte fanns någon liknande 
produkt eller lösning på marknaden, av de motorsågstillverkare som studerades. På grund 
av tid avgränsades motorsågstillverkarna som studerades till tio stycken, dessa tio är några 
av de ledande företagen inom motorsågsindustrin.  

De lösningar som finns på marknaden, under produktkategorin motorsågar, idag är 
följande: 

• Siktfönster. Denna lösning finns på Husqvarnas, Stigas och Jonsereds m.fl. nyare 
motorsågar där siktfönstret består av en transparent plast.  
 

• Transparent tank. Här är hela tanken transparent så att bränslenivån syns igenom 
överallt. Denna lösning använder bl.a. konkurrenten STIHL på deras motorsågar. 

 
Tabell 4 - Urklipp från bilaga 2.  
 
4.1.4 Riskanalys 
En riskanalys gjordes för att se över riskerna som skulle kunna uppstå med produkten. 
Riskgraden var mellan 1–25 där 25 är högst. Tre risker med högre risknivå kom fram ur 
analysen. Dessa tre var följande: 

• Lampan/lamporna går sönder vid användning (risknivå 15). 
• Batteriet/batterierna tar slut på energi alldeles för snabbt (risknivå 20). 
• Lampan lyser inte tillräckligt starkt (risknivå 20). 

För fullständig riskanalys, se bilaga 3 

4.1.5 Testning - Batteri i kontakt med bensin 
Ett test utfördes för att tidigt se om produkten skulle kunna kan vara farlig eller skadlig 
för användaren och på så vis förhindra det senare i processen.  

Detta test gjordes för att se om produkten av något skäl inte skulle vara helt tätad och 
bensin skulle läcka in till de inre komponenterna, om bensin i kontakt med batterier kan 
vara farligt. Därför utfördes ett test där ett knappcellsbatteri, köpt från IKEA storlek 
2032, placerades i en burk med bensin.  



Utförande 

 26 

Ett knappcellsbatteri placerades i bensin och efter drygt två timmar togs batteriet ut och 
utvärderades. Batteriets spänning mättes före testet upp till 3,035 volt, efter testet var 
spänningen densamma. Bensinblandningen var akrylatbensin med 2 % XP 2-taktsolja. 

Efter detta test framgick det att om batteri skulle hamna i kontakt med bensin händer det 
inget speciellt, det är inte farligt eller skadligt för användaren. Detta var ett enkelt 
uppbyggt test där många faktorer uteblev på grund av rätt utrustning och plats. Mer om 
detta tas upp i diskussionen. 

För fullständigt test se bilaga 10. 

4.1.6 Kravspecifikation  
En kravspecifikation gjordes först och främst i syfte för att specificera vilka krav som 
ställs på produkten ur användarens och företagets perspektiv. Det delades in i 
Funktionella (skall) krav och icke funktionella (bör) krav (se figur 11).  
Kravspecifikationen tog även upp avsnitt som kunder och intressenter, där personer och 
kundgrupper specificerades. I kravspecifikationen specificerades även användaren. Den 
används som en måltavla för att projektet och produkten ska vara anpassade efter 
användaren. Kravspecifikationen utfördes och godkändes av handledare från företaget. 
Vidare under arbetet uppdaterades kravspecifikationen allt eftersom ny information kom 
fram. För fullständig kravspecifikation se bilaga 4.  

 

Figur 11 – Kravspecifikation, urklipp från bilaga 4. 
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4.2 Funktionsanalys 
Det gjordes en funktionsanalys där syftet var att få fram de funktioner som är viktiga för 
produkten. Funktionerna delades in i huvudfunktion, nödvändiga funktioner och 
önskvärda funktioner. Funktionerna beskrivs men preciseras inte, detta görs på grund av 
att inga färdiga lösningar ska lyftas. [20] Se tabell 5 för det fullständiga resultatet av 
funktionsanalysen. 

 
Tabell 5 – Funktionsanalys. 
 
4.2.1 Parvis Jämförelse 
En parvis jämförelse gjordes i syftet om att värdera de listade önskvärda funktionerna 
från funktionsanalysen. Detta gjordes för att se vilka önskvärda funktioner som var av 
högst respektive lägst betydelse. Högst betyg fick Erbjuda Kvalitét och Erbjuda 
blinkfunktion. För fullständig parvis jämförelse se bilaga 5. 
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4.3 Planering 
Projektets andra fas, planering. Denna fas överlappade förstudie-fasen och därmed 
utfördes arbetspaketen i bägge faserna samtidigt. Denna fas gick ut på att strukturera 
projektet utefter tid och i vad som behövdes göras.  

4.3.1 WBS 
I planeringsfasen var det första som gjordes en WBS (se bilaga 6). Detta för att bryta ner 
projektet i mindre arbetspaket och därmed få en översikt av vad projektet består av. 
Eftersom planeringsfasen och förstudiefasen överlappade varandra lades arbetspaket in i 
WBS:en vid olika tidpunkter. 

4.3.2 PERT 
När WBS:en blev fullständig gjordes därefter ett PERT-schema (se bilaga 7) för att 
ungefärligt räkna ut hur många dagar projektet skulle ta. När PERT-schemat blev färdigt 
gjordes en uppskattning om hur lång tid projektet skulle ta, den uppskattade tiden för 
projektet blev 82 dagar.  

4.3.3 GANTT-schema 
Efter att arbetspaketen var spikade och antalet dagar de skulle ta var beräknade återstod 
det att lägga in den informationen i ett GANTT-schema (Se bilaga 8). I GANTT-
schemat lades det också in ledighet och tillfällen att studera i övriga kurser som låg 
parallellt med examensarbetet.  
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4.4 Genomförande 
Projektets tredje fas, genomförande. I detta kapitel beskrivs alla delar som genomförts, 
dessa är dokumenterade i den ordning som arbetet utfördes.  

4.4.1 Testning 
Testning av produkten görs för att kunna ta rätt beslut och för att undvika kostsamma 
misstag. [19] Just därför utfördes två stycken tester för att från början veta vilket typ av 
ljus som fungerar bäst och var ljuset ska vara placerad för att få användaren att avläsa 
bränslenivån på ett naturligt, ergonomiskt och användarvänligt sätt.  

4.4.1.1 Färg och styrka på LED-dioder 
För att veta vilket typ av ljus som tränger igenom plasten på tanken bäst gjordes detta 
test. Tidigt i projektet köptes det in tio stycken olika varianter på LED-dioder som hade 
olika färg på ljus, dessa löddes fast på små kretskort och kopplades till ett 
spänningsaggregat. Det hälldes i vatten i tanken som skulle motsvara bensin. Testet 
utfördes i ett samtalsrum på Husqvarna där tänt takljus skulle motsvara dagsljus och 
släckt takljus skulle motsvara mörker. Under testet ökades spänningen tills det kändes 
”tillräckligt”, med andra ord att lampan lyste upp så att vattnet syntes igenom plasten och 
var avläsningsbar. Denna metod, att mäta något baserat på en känsla eller upplevelse, är 
valid menar ljusdesigner Johanna Glans. När det kändes tillräckligt skrevs styrkan på både 
spänning och ström ner.  

För att ljuset skulle lysa igenom plasten krävdes det att dioderna behövde lysa relativt 
starkt, men att lamporna skulle lysa så starkt att ögat skulle kunna skadas uppstod aldrig 
och efter testet ansågs detta vara av låg sannolikhet. 

De olika färgerna på lamporna som testades var: 

       Röd            Röd/orange         Amber          Vit/Gul            Vit (4000K)     Vit(5000K) Vit (5000-10000K)   Vit/Blå               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grön 

Figur 13. Färg amber i mörker Figur 12. Färg amber i ”dagsljus” 
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Lamporna placerades sedan inuti två referenstankar (se bilaga 1) med olika godstjocklek 
där den ena har ett siktfönster och den andra inte. Efter testet jämfördes samtliga lampor 
mot varandra och från tabellen nedan framgår det att den röda LED-lampan (överst i 
tabellen) krävde lägst spänning för att belysa tanken optimalt för att användaren ska 
kunna avläsa bränslenivån utifrån. Vidare efter testet valdes det att gå vidare med rött 
ljus. För att se fler bilder från testet se bilaga 11. 

 
Tabell 6 - Resultat efter test, urklipp från bilaga 11. 

 
4.4.1.2 Antal dioder 
Efter att ha gått vidare med rött ljus gjordes det ytterligare ett test där målet var att se om 
resultatet blev bättre med fler sammankopplade dioder. Fyra stycken röda dioder löddes 
fast på ett kretskort och testades på samma sätt som det föregående testet. Resultatet 
visade att fler dioder inte gjorde att avläsningen förbättrades. Dioderna krävde ett högre 
spänningsfall och slukade därför också mer ström, detta innebar att fler antal dioder gav 
ett försämrat resultat. För att se bilder från testet se bilaga 11. 

4.4.1.3 Riktning av ljus 
I samband med färgtestet placerades ljuskällan på olika ställen inuti tanken för att 
utvärdera var i tanken ljuskällan lyser upp tanken för bästa avläsning utifrån. Från testet 
framgick det att riktningen av ljuset var av hög betydelse för ett bra resultat av avläsning. 
Ljuset ska riktas mot den ”första väggen” av tanken (se figur 9) för att användaren ska 
kunna läsa av bränslenivån på ett naturligt och ergonomiskt sätt. Det räckte att ljuset var 
starkt på den ”första väggen” av tanken för att avläsningen skulle vara tillräcklig och 
därmed tydlig för användaren. 
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Figur 14 - Referenstank 372, beskrivning av ”första vägg”. 

 
4.4.2 Konceptgenerering 
I produktutvecklingsprocessen är konceptgenerering ett viktigt steg. Detta utfördes med 
hjälp av ett brainstormingstillfälle där funktionsanalysen, kravspecifikationen, 
avgränsningar och testerna låg till grund för att kunna sålla fram till bra och relevanta 
koncept. Målet var att komma fram med konceptidéer där en eller flera lampor skulle 
placeras på tanklocket.  

4.4.2.1 Brainstorming 
Brainstorming användes i syfte till att generera idéer till arbetet. Metoden inleddes genom 
att försöka tänka ut olika koncept på hur produkten skulle kunna vara utformad. Under 
detta konceptgenereringstillfälle kom det fram många intressanta lösningar. Viktigt var att 
inte döma eller lägga någon värdering i någon idé för att även utstickande och irrelevanta 
idéer kan utvecklas till en bra lösning senare. [12] Koncepten skissades ned för att 
tydliggöra de olika lösningarna. Nio stycken koncept kom fram. 

Koncept 1. 
Det första konceptet är en ”LED-strip” som är mjuk och rörlig som kan böjas. Tanken 
med konceptet var att ljuset skulle spridas överallt inuti tanken.  

 

 
Figur 15 - Koncept 1. 

 

Tanklock 
LED-strip 
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Koncept 2.  
Koncept 2 var väldigt lik referensmodellen från Husqvarna men har en plastlins som 
ligger ytterst vilket möjligtvis skulle kunna öka spridningen av ljuset och vara mer 
skyddad från bensinen.  

 
Figur 16 - Koncept 2. 
 
Koncept 3. 
Koncept 3 är en idé med två separata delar. En del där lampan sitter i som går att koppla 
loss från den andra delen och då skulle gå att använda som en ficklampa. Den andra 
delen sitter fast i tanken där det också finns en transparent ytterdel som sprider ljuset. 
Fokus på denna idé var möjligheten att på ett smidigt sätt byta batteri samt använda den 
som ficklampa. 

 
Figur 17 - Koncept 3. 
 

Koncept 4.  
I koncept 4 är lamporna placerade på en halvcirkel. Detta skulle göra att ljuset sprids på 
den första väggen av tanken. Lösningen fokuserar på att rikta ljuset på ”rätt” ställe och 
ingen annanstans, vilket innebär att den skulle vara energieffektiv. 

 
Figur 18 - Koncept 4. 
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Transparent plastlins 
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Transparent ytterdel 
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Tanklock 
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Koncept 5.  
Detta koncept är utformat efter att den transparenta ytterdelen har en cylindrisk form 
och har en reflektor som gör att ljuset sprids åt ett specifikt håll. 

 
Figur 19 - Koncept 5. 
 
Koncept 6.  
Koncept 6 är en idé där lampor är placerade i en boll/sfär, ljuset sprids överallt. Detta 
koncept skiljer sig mest från de andra idéerna, detta eftersom lamporna inte är placerade i 
tanklocket utan är helt fristående. Idén är att ha en boll som lyser upp tanken och som 
skulle kunna placeras i vilken tank som helst i vilken bensindriven handhållen produkt 
från Husqvarna som helst.  
 

 
Figur 20 - Koncept 6. 
 
Koncept 7.  
Konceptet är en kombination av koncept 2 och 4.  

 
Figur 21 - Koncept 7. 
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Koncept 8.  
Koncept 8 är likt koncept 2 men skillnaden är att lampan är placerad på en liten pinne 
som sticker ut en bit. Detta skulle ge en större spridning. 

 
Figur 22 - Koncept 8. 
 
Koncept 9. 
Detta koncept är också en uppbyggt på en halvsfär likt koncept 4. Ljuskällan är placerad 
på den platta ytan istället för på halvsfärens runda sida. Detta gör det lättare att placera 
ett PCB-kort i produkten, som dioden installeras på. Ljuset riktas på den första väggen i 
tanken där användaren vill se bränslenivån. 

 
Figur 23 - Koncept 9. 
 
 
4.4.3 Konceptsållning 
Av de nio stycken lösningar skulle ett väljas för att gå vidare med i projektet. För att göra 
detta så objektivt och rättvist som möjligt användes metoden Pughs matris. 

4.4.3.1 Pughs matris 
Alla nio koncept ställdes upp mot varandra och alla jämfördes och betygsattes gentemot 
en referensmodell (se bilaga 1, referensmodeller) och 10 krav, där högst betyg var 2 och 
lägst betyg -2. Det är en metod som gör det möjligt att på ett objektivt sätt välja ut ett 
koncept att arbeta vidare med.  

Referensmodellen var en prototyp som Husqvarnas förutvecklings-avdelning hade gjort 
tidigare för att se om tekniken fungerade för att sedan ta det vidare i tillverkning samt 
eventuellt söka patent inom. Det koncept som valdes att arbeta vidare med blev koncept 
9. För fullständig Pughs matris se bilaga 9.  
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4.4.4 Beräkning 
I avsnitt ”4.4.1.1. Färg och styrka på LED-dioder”, togs det fram data gällande hur 
mycket spänning och ström en diod behöver för att drivas. Vidare utifrån det och hur 
lång livstid produkten skulle ha, gjordes det beräkningar för att få fram hur många 
batterier som behövdes. Efter beräkning togs beslutet att två batterier och en röd diod 
ska vara integrerade i produkten för en livstid på ungefär 570 på -och avslagningar. 

Denna beräkning kan användas för att räkna ut en ungefärlig livslängd på batterierna. Det 
är svårt att få en exakt uppskattning av livslängden på batterierna eftersom att det också 
är beroende av t.ex. värme/kyla. Eftersom att batterierna blir seriekopplade som vi 
byggde prototypen leder det till att spänningen dubblas men att kapaciteten förblir 
densamma. 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 =
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑩𝑩𝑫𝑫𝑩𝑩 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑫𝑫 𝒎𝒎å𝒏𝒏𝒏𝒏𝑩𝑩 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒍𝒍𝑩𝑩𝒎𝒎𝒍𝒍𝑩𝑩𝒏𝒏 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑩𝑩𝑫𝑫
 

 

Ett vanligt CR2032 VARTA-batteri har en spänning på 3V och en kapacitet på 230 mAh. 
Lampan drar 145 mAh vid den mest krävande mätningen som gjordes vid användning av 
röd lampa, se bilaga 11.   

𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒎𝒎 ≈
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

 

 

Detta leder till att den ungefärliga tiden som lampan kan förväntas lysa är 5700 sekunder. 

𝟏𝟏,𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒎𝒎 ≈ 𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒎𝒎𝑫𝑫𝒏𝒏𝑯𝑯𝑫𝑫𝑩𝑩𝑫𝑫 ≈ 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑩𝑩𝑩𝑩𝒔𝒔𝑯𝑯𝒏𝒏𝑫𝑫𝑩𝑩𝑫𝑫  

 

Vi räknar med att användaren max kommer att ha igång lampan under 10 sekunder. Då 
bör batteriet räcka till 570 på -och avslagningar. 

𝟓𝟓𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑩𝑩𝑩𝑩𝒔𝒔𝑯𝑯𝒏𝒏𝑫𝑫𝑩𝑩𝑫𝑫
𝟏𝟏𝟎𝟎 𝑩𝑩𝑩𝑩𝒔𝒔𝑯𝑯𝒏𝒏𝑫𝑫𝑩𝑩𝑫𝑫

 = 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟎𝟎  𝒍𝒍å − 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒎𝒎 𝑩𝑩𝒂𝒂𝑩𝑩𝒍𝒍𝑩𝑩𝒏𝒏𝒏𝒏𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝑩𝑩𝑫𝑫 
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4.4.5 CAD 
Utifrån konceptgenerering och att koncept 9 valdes att arbeta vidare med, började arbetet 
med CAD. Som beskrivet i kapitel ”3. Metod” avsnitt ”3.4.5.1 Boolean operation” 
använder sig Husqvarna av programmet Catia och arbetar metodiskt med Boolean 
Operations. Koncept 9 ritades upp i CAD och där togs det en del beslut kring funktioner 
och hur detaljen i senare skede skulle kunna tillverkas.  

En stor utmaning med hela idén med att en lampa som ska belysa tanken på bästa sätt, 
var att lösa problematiken med att lampan alltid ska lysa upp rätt område på tanken 
oavsett vilken motorsåg som användaren tänkt att använda produkten på. Gängorna 
skiljer sig från tank till tank och därmed fanns möjligheten att lampan skulle lysa upp fel 
område när tanklocket skruvas in i tanken. Vidare lades det ned mycket tid på att lista ut 
hur produkten skulle kunna vara utformad för att användaren, oavsett vilken motorsåg 
den har, själv skulle kunna justera att lampan lyser åt rätt håll. 

Andra stora utmaningar kom att handla om tätning och elektronik. Eftersom användaren 
själv ska kunna justera riktningen på ljuset gav det problem i hur produkten skulle vara 
tätad samt hur kretsen, oavsett läge på lampan, skulle vara sluten så att strömmen kan 
vandra genom alla komponenter. 

Det skissades ned olika förslag på hur alla problem skulle kunna lösas. Det var även en 
hel del dialoger med experter från Husqvarna. Till slut kom det fram flera bra lösningar 
på problemen och första versionen av CAD-modellen var färdig. Konstruktionen kom 
att bestå av tre stycken olika delar, låt oss kalla dessa tre delar för ”Bottendelen, 
Mittendelen och Toppdelen” för att förstå konstruktionen i den fortsatta texten.  

 

Figur 24 - CAD-modell, ihopkopplad 

 

 

 

Figur 25 - CAD-modell, ”exploderad”-vy. 

  

O-ring Bottendelen Skruv O-ring Mittendelen Toppdelen Holder 
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4.4.6 Prototyp 
I detta avsnitt presenteras olika versioner på prototyper som tagits fram under projektet. 
På Husqvarna finns det tillgång till verkstad och SLS-skrivare vilket gör det möjligt att 
tillverka prototyper av hög kvalitét. 

4.4.6.1 SLS-print, första prototypen 
För att få fram en fungerande prototyp av hög kvalitét valdes det att SLS-printa 
detaljen/detaljerna. Den första utskriften var en första testprototyp för att se om alla 
delar passade som det var tänkt. Materialet som detaljerna var utskrivna i var 
glasfiberförstärkt plast och toleranserna på utskrifterna var 0,2mm.  

Den första prototypen valdes att skrivas ut med pinnen och skruvtornet ogängade för att 
passningen skulle bli bättre efter att de blivit gängade för hand. Mittendelen valdes att 
skrivas ut med en urskärning för test av lampa och PCB.  

 

 

 
Figur 26 - Första prototypen. Bottendelen, Mittendelen och Toppdelen. 

 
Figur 27 - Första prototypen, med Holder. 

 

4.4.6.2 Utvärdering och testning av första prototypen 
Efter en utvärdering av den första prototypen framgick det att passningen mellan o-
ringarna och väggarna, samt att greppspåren på Toppdelen kunde förbättras. I övrigt var 
den första prototypen över förväntan och konceptet fungerade mycket bra. 

Bottendelen Mittendelen Toppdelen 



Utförande 

 38 

Jämförelsetest mellan första prototypen och referensprototyp 
 
Ett kretskort med en fastlödd röd diod placerades på prototypen för att testas i 
referenstankarna. Testet utfördes för att se om placeringen och riktningen på ljuset gav 
ett bättre resultat än referensprototypen från Husqvarna. 

En elingenjör hjälpte till med att mäta ström och spänning på referensprototypen för att 
kunna utföra testet så rättvist som möjligt. Referensmodellens lampa med tidigare 
använda batterier uppmättes till en ström på 130 mA. Dess ljusstyrka jämfördes med den 
nya prototypens ljusstyrka på samma nivå, alltså 130 mA. Prototypen drevs av ett 
spänningsaggregat. Från testet framgick det att den nya prototypen fungerade betydligt 
bättre, den lyste upp tanken mer och ljusets riktning innebar en högre avläsningsbarhet. 
Hur mycket mer den nya prototypen lyste upp tankarna i jämförelse med 
referensprototypen mättes aldrig upp med mätinstrument, utan testet mättes upp med 
blotta ögat. Däremot togs bilder från testet och där det visas tydligt hur de båda 
prototyperna lyste upp referenstankarna. Handledarna såg testet och kunde säkerställa att 
den nya prototypen lyste upp mer och gav en bättre avläsningsbarhet.  

För att se fler bilder från testet se bilaga 12. 

   

Figur 28 - Prototyp till höger, tank 550. Figur 29 - Prototyp till vänster, tank 372. 

 
4.4.7 SLS - och SLA-print, andra prototypen 
Eftersom det fanns en del fel med den första prototypen gjordes det en till. Den andra 
prototypen skrevs ut i både SLS och SLA. Mittendelen, den transparenta plastdetaljen (se 
figur 21), skrevs ut i SLA i materialet VisiJet SL clear som är en epoxyplast. Bottendelen 
och Toppdelen, de gråa plastdetaljerna (se figur 21), är utskrivna i SLS och materialet är 
glasfiberförstärkt plast. På den andra prototypen fästes det en metallskruv i Bottendelen 
och en gänginsats i Toppdelen. Det lades även på en lutning på Toppdelen av estetiska 
skäl. 

Målet med den andra prototypen var att få den att fungera, att få den att lysa. Detta blev 
lyckat, se figur 23. 
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Figur 30 - Andra prototypen, uppdelad. 

 
Figur 31 - Andra prototypen, hopskruvad. 

 
4.4.7.1 Utvärdering och testning av den andra prototypen 
Den andra prototypen var helt fungerande. Passformen hos de alla tre delarna var 
däremot inte perfekt. Konstruktionen var inte heller helt genomtänkt när det kommer till 
hur alla elektronikdelar skulle fästas, såsom anslutningarna mellan kretskort, batterier och 
strömbrytare.

 

Figur 32 - Andra prototypen, fullt fungerande. 

  
4.5 Avslut 
Projektets sista fas, avslutsfasen. Denna fas innefattade rapportskrivning, rendering och 
presentationer för både företaget Husqvarna och JTH. Dessa delar beskrivs inte mer 
djupgående i denna rapport utan lyfts mest p.g.a. förståelse för projektet i stort. 
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5 Resultat 
I detta kapitel ges en beskrivning av studiens resultat. Nedan presenteras den slutgiltiga prototypen i 
renderade bilder och i text.  

På grund av att olika tankar är olika gängade fanns det en stor risk att om inte 
användaren själv kan ställa in vart ljuset ska riktas, skulle ljuset kunna riktas på ett 
felaktigt område i tanken. Den problematiken gjorde att den slutgiltiga prototypen blev 
uppbyggd av tre stycken separata plastdetaljer. Dessa tre delar kallas i denna rapport 
Bottendelen, Mittendelen och Toppdelen.  

 

Figur 33. Renderad bild av slutprodukten, ihopsatt 

 

 

Figur 34. De tre delarna av konstruktionen 
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Bottendelen 

Bottendelen (se figur 35) är en del med det ordinarie tanklocket som grund där det sedan 
adderades en vägg för passning och tätning, ett utrymme för strömbrytare samt en 
ingjuten metallpinne med gängor där de följande delarna ska fästas på. Här finner man 
även spår för anslutning av elektronikkomponenter. 

På Bottendelen fästs också en plastdetalj, själva locket, som är konstruerad för att kunna 
”flippas” upp för att göra det möjligt för användaren att vrida upp tanklocket med bättre 
grepp. När denna del ”flippas” upp tänds också lampan på grund av att locket går emot 
strömbrytaren.  

 
Figur 35. Bottendelen, renderad bild 

 

 
Figur 36. Bottendelen, skärmklipp från Catia 

  

Skruv 
Flip-up vrede 

Tätningsring 

Bläck för kontaktering 
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Mittendelen 

Mittendelen (se figur 36.) skulle komma att bli den del där lampan och batterierna är 
integrerade i. Delen är gjord av transparent plast. I denna del finns det utrymme för två 
batterier samt ett kretskort där LED-dioden är placerad. Här finner man även spår för 
anslutning av elektronikkomponenter samt en o-ring. Denna del är fri att rotera så att 
användaren själv kan ställa in så att ljuset träffar rätt område av tanken. 

 

Figur 37. Mittendelen, renderad bild 

 

 

Figur 38. Mittendelen, skärmklipp från Catia 

  

Spår för o-ring 
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Toppdelen 

Toppdelen (se figur 37) är den sista delen av konstruktionen och den del som fäster 
samman alla tre delar med hjälp av ett skruvtorn på insidan med gängor som passar 
pinnen på Bottendelen. På denna del finner man även en fästpunkt för en Holder. 
Holdern är en standardkomponent från Husqvarna vars uppgift är att hålla tanklocket på 
plats vid tankning. På Toppdelen finns också spår för o-ring samt greppvänliga spår för 
användaren så att det går att tillämpa vridkraft med bra friktionsunderlag. 

 

Figur 39. Toppdelen 

 

 

Figur 40. Toppdelen, skärmklipp från Catia 
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5.1 Frågeställning 1 - Hur och var ska ljuset riktas inuti tanken, för 
att möjliggöra avläsning av bränslenivån, på ett användarvänligt 
sätt? 
Den slutgiltiga prototypen är utformad på ett sätt som gör det möjligt för Mittendelen att 
fritt kunna rotera runt metallpinnen. Det är 360 graders kontaktyta mellan Bottendelen 
och Mittendelen. Detta innebär att användaren själv kan rotera Mittendelen så att lampan 
lyser upp det rätta området för bästa avläsning av bränslenivån. 

5.2 Frågeställning 2 - Hur ska produkten vara utformad för att 
användaren ska förstå hur produkten fungerar? 
Som visas i figur 41 finns det greppspår på Toppdelen. Dessa är till för att dels få bättre 
grepp vid vridning, men också för att göra produkten mer beskrivande och tydliggöra för 
användaren att ”denna del ska du skruva på”. 

Den andra produktutformningen, som talar om för användaren hur den ska användas, är 
en lamp-symbol på Bottendelen (se figur 41). Denna symbol ska instruera användaren att 
när locket lyfts upp tänds lampan. Denna symbol ska även göra det tydligt för 
användaren, och även eventuell omgivning, att tanklocket som sitter på motorsågen är ett 
tanklock med inbyggd lampa.  

 

 

 

Figur 41. Beskrivande renderad bild av slutprodukten 

Lamp-symbol 

Greppspår 
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5.3 Frågeställning 3 - Hur säker är produkten för användaren då 
batterier och andra komponenter är placerade inuti en 
bränsletank? 
Denna fråga är mest en fråga om tätning. I både Mittendelen och Toppdelen finns det 
spår för o-ringar. När sedan o-ringarna är på plats används dessa för att produkten ska bli 
helt tätad och skyddas från att bensin ska läcka in i komponenter.  

Det andra som gör att produkten blir helt tätad handlar om skruvtornet i Toppdelen 
samt den ingjutna metallpinnen i Bottendelen (se figur 42). Detta på grund av att det 
krävs en del kraft för att delarna ska kunna sitta ihop och på så vis sluta tätt. 

Sist men inte minst blir produkten helt tätad på grund av rätt materialval. Materialen som 
produkten ska vara gjorda av är POM och PA6, vilka är rekommenderade av Husqvarna 
eftersom de tål direktkontakt med bensin.  

 

 

 

Figur 42. Beskrivande renderad bild av slutprodukten 

 

 

Skruv och skruvtorn 
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6 Analys 
Kapitlet ger en beskrivning om hur frågeställningarna blev besvarade i form av en analys. 

 
6.1 Frågeställning 1 - Hur och var ska ljuset riktas inuti tanken, för 
att möjliggöra avläsning av bränslenivån, på ett användarvänligt 
sätt? 
För att få svar på denna fråga krävdes det framförallt arbete i förstudien. Under kapitel 
”3. Metod” avsnitt ”3.8.5. Testning” och ”4. Utförande och resultat” avsnitt ”4.8.1.1 Färg 
och styrka på LED-dioder” samt avsnitt ”4.8.1.2. Riktning av ljus” beskriver de tester 
som utförts att rött ljus lyser upp bränsletanken bäst, samt att ljuset ska riktas mot ”den 
första väggen” för avläsning på ett användarvänligt sätt. Att LED-dioden ska lysa med 
rött ljus besvarar frågeställningen om hur ljuset ska riktas inuti tanken för att möjliggöra 
avläsning av bränslenivån, på ett användarvänligt sätt. Att ljuset ska riktas mot ”den 
första väggen” besvarar frågeställningen om var ljuset ska riktas inuti tanken för att 
möjliggöra avläsning av bränslenivån, på ett användarvänligt sätt. Eftersom ljuset lyser 
upp ”rätt” del av tanken, alltså ”den första väggen”, gör det att ljuset lyser upp tanken på 
ett användarvänligt sätt. Användarvänligt i detta fall syftar på att det blir ett mer 
ergonomiskt sätt att avläsa bränslenivån på eftersom användaren då gör så få 
rörelsemoment som möjligt.  

Det fanns problematik med att bränsletankar har olika mått på gängorna där tanklocket 
skulle fästas, vilket innebar att beroende på vilken bränsletank kunden köpt skulle lampan 
lysa åt rätt eller fel håll. Med andra ord krävdes det en lösning på den problematiken som 
skulle komma att handla om att oavsett vilken motorsåg kunden köpt skulle användaren 
själv kunna rikta ljuset mot ”den första väggen”. Detta beskrivs i kapitel ”4. Utförande” 
avsnitten”4.4.1.3. Riktning av ljus” och ”4.8.5. CAD” samt under kapitel ”5. Resultat” 
avsnitt ”5.1 Frågeställning 1”. 

6.2 Frågeställning 2 – Hur ska produkten vara utformad för att 
användaren ska förstå hur produkten fungerar? 
Den slutgiltiga prototypen visar i sitt designspråk hur användaren ska förstå den. I kapitel 
”2. Teoretiskt ramverk” avsnitt ”2.6 Produktsemiotik” beskrivs fyra olika typer av 
”semantiska funktioner”; att uttrycka, att uppmana, att identifiera och att beskriva. 

Den semantiska funktionen, att beskriva, är den funktion som produkten uttrycker mest. 
Det finns två olika designingrepp på produkten. Det första är greppspåren som finns på 
Toppdelen, dessa finns där för att användaren ska förstå att det ska vridas där.  

Den andra produktutformningen, som talar om för användaren hur den ska användas, är 
en lamp-symbol på Bottendelen. Denna symbol ska instruera användaren att när locket 
lyfts upp tänds lampan. Denna symbol ska även göra det tydligt för användaren, och även 
eventuell omgivning, att tanklocket som sitter på motorsågen är ett tanklock med 
inbyggd lampa.  

De andra semantiska funktionerna, att uttrycka, att uppmana, att identifiera, är också 
något som har arbetats fram i produkten. Dessa kan dock inte besvaras på ett reliabelt 
sätt i rapporten eftersom att inga undersökningar har gjorts i samband med det.  
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Att uttrycka går under att produkten känns och upplevs robust likt andra produkter från 
Husqvarna.  

Att uppmana är något som besvaras eftersom detta är en helt ny produkt som personer 
skulle kunna bli nyfikna på. Detta besvaras också delvis genom att lamp-symbolen finns 
på Bottendelen och på så vis är tänkt att skapa nyfikenhet hos den som känner till det 
ordinarie tanklocket men som inte sett den symbolen. 

Att identifiera, har delvis blivit besvarat. Företagets logo finns inte på tanklocket, men 
däremot identifieras hela produkten eftersom produkten är uppbyggd från en redan 
befintlig och känd detalj, flip-up tanklocket. Vidare känner alltså användaren redan till att 
detaljen är från Husqvarna. 

6.3 Frågeställning 3 - Hur säker är produkten för användaren då 
batterier och andra komponenter är placerade inuti en 
bränsletank? 
I kapitel ”2. Teoretiskt ramverk” avsnitt ”2.7 Produktsäkerhet och material” presenteras 
produktsäkerhetslagen. Det är viktigt att företagets vara inte är farlig för kunden, därför 
utfördes ett test ”batteri i kontakt med bensin” som hittas i kapitlet ”4.5.5. Experiment”. 
Detta test svarade på frågan om batteri i kontakt med bensin var farligt eller inte. 
Ytterligare tester och experiment lämnas till Husqvarna för att helt säkerställa att 
produkten inte är farlig för användaren.  

För att minimera riskerna för att bensin inte ska vara kontakt i ytterligare komponenter 
och på så vis vara farlig för användaren, har det i arbetet fokuserats kring tätning och 
materialval. I kapitel ”2. Teoretiskt ramverk” avsnitt ”2.10 Tätning” presenteras diverse 
tätningselement och olika sätt att täta på. Det valdes att arbeta med rund form på 
produkten för att, på ett enklare sätt, täta med hjälp av o-ringar. I avsnitt ”2.10 
Produktsäkerhet och material” framgår det att rätt material måste väljas för att produkten 
kommer att vara i kontakt med bensin. Därför valdes det att arbeta vidare med POM 
som tål att vara i kontakt med bensin. O-ringarna är gjorda av ett flourbaserat material 
som tål direktkontakt med bensin.  
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens arbete, implikationer slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas därefter med förslag på vidare arbete och forskning. 
 
7.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två stycken begrepp som är viktiga inom forskning. Med 
validitet menar man om rapporten/arbetet har en hög grad av ”giltighet” på det man 
mäter. Reliabilitet handlar om att rapporten/arbetet har en hög grad av ”pålitlighet”, kan 
man lita på det som framkommer i rapporten. 

Vad gäller detta arbete upplever vi det svårt att diskutera arbetets validitet och reliabilitet. 
Hade vi kunnat arbeta vidare med projektet hade vi gärna gjort en fallstudie för att 
jämföra den slutgiltiga prototypen med den nya prototypen som har tagits fram under 
projektet.  

Trots detta tycker vi att enskilda delar har uppfyllt en hög grad av validitet och reliabilitet, 
specifikt de intervjuer som genomfördes och konceptsållningen som gjordes.  

7.2 Implikationer 
I detta projekt har en prototyp på en ny typ av bränsleindikator tagits fram. Det är nu 
upp till Husqvarna att utvärdera och arbetare vidare på det koncept som genererades 
under projektet om de finner detta intressant. Potentialen finns att skapa en produkt som 
ingen konkurrent på marknaden erbjuder i dagsläget och att genom denna produkt skapa 
mervärde för kunder och eventuellt kapa kostnader och konstruktionsproblem för 
produktionen av siktfönster som sitter på många av de nya modellerna av Husqvarnas 
motorsågar.  

7.3 Slutsatser och rekommendationer 
Projektet skulle svara på tre stycken frågor. Vi upplever att alla frågorna har besvarats 
och således har denna studie varit lyckad. Även den prototyp som har tagits fram visar att 
det finns potential i konceptet. Med det sagt finns det självklart möjlighet att utveckla och 
ta detta arbete längre. Med begränsad tid hinner man inte att titta på alla aspekter av vad 
det innebär att konstruera och sälja en ny produkt. Vi skulle rekommendera att man 
arbetar vidare och förfinar det arbete som vi har gjort för att komma fram med en 
produkt som uppfyller alla krav som Husqvarna skulle ställa på en ny produkt.  

7.4 Vidare arbete eller forskning 
Vi anser att det finns områden i detta projekt som man skulle behöva arbeta vidare med 
och fördjupa sig i. Dels en bredare kundundersökning för att se att intresset från 
konsumenterna verkligen finns. Sedan skulle man behöva göra en grundlig ekonomisk 
analys för att se om och hur man skulle kunna spara och tjäna pengar på produkten 
jämför med dagens lösning. Utöver dessa punkter så finns det eventuellt 
förbättringspotential i designen och konstruktionen av produkten, detta skulle man få 
mer klarhet i om man tog ut prototypen på exempelvis ett fälttest. Ytterligare testning 
med batterier i kontakt med bensin bör göras för användarens säkerhet. 

Om man kommer fram till att produkten har potential att börja säljas bör man även 
undersöka om den kan implementeras och användas på flera av Husqvarnas produkter. 
Denna studie har bara tittat på tillämpning på motorsågar. 
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9 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 
 

Bilaga 1 Referensmodeller 

Bilaga 2 Konkurrentanalys 

Bilaga 3 Riskanalys 

Bilaga 4 Kravspecifikation 

Bilaga 5 Parvis jämförelse 

Bilaga 6 WBS 

Bilaga 7 PERT 

Bilaga 8 GANTT 

Bilaga 9 Pughs matris 

Bilaga 10 Batteritest  

Bilaga 11  Färg och styrka på LED-dioder 

Bilaga 12 Jämförelsetest mellan första prototyp och referensprototyp  
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REFERENSMODELLER 
Bränsletankar 
I början av examensarbetet valdes två referensmodeller av motorsågar fram. Dessa två referensmodeller ska 

representera en uppsjö av olika varianter av motorsågar som är aktuella för projektet. Dessa två modeller ska 

vara våra testmodeller och studeringsobjekt av tanksystemet.   

Modellerna som valdes var: 

 Husqvarna 372 

o Inget siktfönster 

o Tjockare godstjocklek (2,0 mm) 

 

               

 Husqvarna 550 (mark II, ny variant) 

o Har siktfönster 

o Tunnare godstjocklek (1,6 mm)  
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Tanklock 
I början av arbetet valdes det ut att endast flip-up tanklock ska användas i examensarbetet.   

 Flip-up tanklock (grey, 522620003) 

                       

Prototyp 
Det tilldelades också en “första prototyp” som förutvecklingsavdelningen hade arbetat fram för att se om 

principen med ljus inuti tanken fungerade.   

 Prototyp 
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Konkurrentanalys 
 

Denna konkurrentanalys innebär sökning efter Husqvarnas konkurrenter där fokus är på om hur 
konkurrenterna löser problematiken med avläsning av bränslenivå. Vi valde att avgränsa oss till 10 st 
motorsågstillverkare av tidsskäl. 

Först gjordes det internetsökningar om vilka konkurrenter det finns, vilka som är mest relevanta. 
Nedan listas 10 st konkurrenter: 

• Stihl 
• Jonsered 
• Stiga 
• Echo 
• Dolmar 
• Mcculloch 
• Makita 
• Oregon cutting systems 
• Craftsman 
• Homelite 

Efter detta gjordes det internetsökningar för att se olika varianter av motorsågar och hur företagen 
löser avläsningsproblematiken. Nedanstående tabell visar resultatet på de sökningarna: 

Märken/tillverkare Lösning Liknande teknisk lösning 
Stihl Transparent tank Nej 
Jonsered Siktfönster Nej 
Stiga Siktfönster Nej 
Echo Transparant tank Nej 
Dolmar Ingen avläsning alls Nej 
Mcculloch Ingen avläsning alls Nej 
Makita Ingen avläsning alls Nej 
Oregon Cutting systems Transparent tank Nej 
Craftsman Siktfönster Nej 
Homelite Ingen avläsning alls Nej 
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Bild på motorsåg med siktfönster: 

 

Bild på motorsåg med transparent tank: 

 

 

Efter denna konkurrentanalys kan det sammanfattas att efter sökningar på internet hittar vi inga 
liknande tekniska lösningar från de större motorsågstillverkarna. Däremot var inte sökningarna 
särskilt djupgående. Det som inte vi gjorde är patentdatabassökningar, det lämnas till 
patentavdelningen på Husqvarna Group. 
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RISKANALYS – PRODUKT 
ID Titel Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Risknivå Åtgärd 

Risk 1 

Lampa/lampor går sönder vid 
användning 

 

3 5 15 

Byta ut befintlig lampa 
till annan med högre 
hållfasthet (beroende på 
vad som orsakade 
skadan) 

Risk 2 
Produkten håller inte tätt Läcker in vätska in i komponenterna 

1 5 5 
 

Risk 3 
Produktens material tål inte bensin  

1 5 5 
 

Risk 4 
Batteriet/batterierna tar slut på energi 
alldeles för snabbt 

 
4 5 20 

Byta leverantör av 
batterier. Byta design så 
fler batterier får plats. 

Risk 5 

Användaren blir bländad vid rätt 
användning av produkten 

Användaren flippar upp tanklocket för att avläsa 
bränslenivån men ljuset tränger igenom plasten 
väldigt starkt och bländar användaren. 

2 3 6 

Koda processor till PCB 
så att lampan stryps vid 
viss användning (t.ex. när 
det är mörkt) 

Risk 6 
Användaren blir bländad vid fel 
användning av produkten 

Vid t.ex. tankning och locket/lampan skruvas bort 
och användaren blir bländad av det direkta ljuset 5 1 5 

 

Risk 7 
Lampan lyser inte tillräckligt starkt Ljuset tränger inte igenom plasten så att 

användaren inte kan avläsa bränslenivån 4 5 20 
Byt leverantör av lampa. 
Byt design.  

Risk 8 
Produkten kostar för mycket för att 
kunden vill köpa 

 
2 5 10 

 

Risk 9 
PCB går sönder Lödfel, sladd som går sönder etc. 

1 5 5 
 

Risk 10 
Gnista uppstår i tanken och tänder 
bensinen 

 
1 5 5 

 

 

Risknivå 1-5 Risknivå 5-10 Risknivå 10-15 Risknivå 15-20 Risknivå 20-25 
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KRAVSPECIFIKATION 
 

Examensarbete – En tillbehörsprodukt för motorsågar 

Avläsning av bränslenivå med hjälp av ljus 
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Introduktion 
Kravspecifikationen ska skapa en ram runt detta examensarbete så att själva utvecklingsarbetet med 

produkten kan påbörjas. Kravspecifikationen skall också användas som beslutsunderlag när viktiga 

beslut skall tas i projektet.  

Bakgrund, syfte och problembeskrivning 

Examensarbetet görs i samarbete med dels JTH men också med företaget Husqvarna Group AB. 

Företaget är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park och 

trädgårdsskötsel. [1] Husqvarnas nettoomsättning 2018 uppgick till 39394 Mkr. [2]  

Examensarbetet är en fortsättning på ett tidigare sidoprojekt i kursen ”produktutveckling”, som 

maskiningenjörerna på JTH år 2018 läste. I den kursen fanns ett samarbete med Husqvarna att 

utveckla en motorsåg. Uppdraget var att produktutveckla en motorsåg där fokus från 

uppdragsgivarens håll var att få sågen att vara mer lik en typisk Husqvarna-motorsåg i både utseende 

och känsla. Gruppen valde att arbeta med handtaget/tanken (se figur 1). I den delen av motorsågen 

upptäckte gruppen att det fanns många mindre områden att arbeta med.  Ett förbättringsområde var 

siktfönstret (se figur 1), som gör det möjligt för användaren att avläsa bränslenivån. Detta var ett 

förbättringsområde p.g.a. att det var svårt att avläsa bränslenivån beroende på vilket ljus det var 

samt hur motorsågen är vinklad när användaren håller motorsågen m.m. 

Under hösten kom studenterna fram till olika idéer på hur siktfönstret kunde förbättras. Studenterna 

redovisade då en lösning för Husqvarna där en eller flera lampor inuti tanken skulle lysa igenom 

plasten och på så vis göra det lättare för användaren att se bränslenivån i tanken. Detta visade sig 

fungera och Husqvarna ville att eleverna skulle fortsätta det arbetet, därav detta examensarbete. 

För att kontrollera bränslenivån på dagens produkter finns ett siktfönster i tanken. Siktfönstret är 

vit/transparent och är optimerat för kontaktkontrast. Det kan vara svårt att urskilja nivån då 

kontrasten mellan bränslet och luften i tanken inte syns tillräckligt bra. För att underlätta vid 

avläsning av bränslenivån skulle man kunna montera en lampa i tanklocket (se figur 2) för att belysa 

insidan av tanken och på så sätt förenkla avläsningen. Detta skulle kunna göra det möjligt att ta bort 

siktfönstret i framtida produkter.  

     

Figur 1 - Tank med siktfönster. Figur 2 - Tanklock ”Flip-up” med holder. 
 

För fler bilder och ytterligare beskrivning av vilka produktdetaljer som projektet behandlar, se bilaga 

1. 

 

Problem med dagens sätt att läsa av bränslenivån på motorsågar: 

Hållfasthet 
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Det finns/har funnits problematik kring hållfastheten runt siktfönstret, plasten har vid vissa tillfällen 

tenderat att spricka vid slagprover. Det har tidigare på Husqvarna tagits fram tankar som har varit 

orange-transparenta så möjligheten till avläsning av bensinnivån har varit möjlig. Problemet med 

dem var hållfastheten, detta p.g.a. att det inte fanns någon glasfiber i plasten. Om motorsågarna ska 

klara av de krav på hållfastheten som ställs måste glasfiber appliceras i plasten men då kan den inte 

vara transparent. Med ljus inuti tanken skulle det kunna vara möjligt att ha både glasfiber i plasten 

samt att den blir avläsningsbar då ljuset hypotetiskt sätt skulle göra att användaren ser bränslenivån 

genom plasten. 

Begränsad avläsning  

I dagens siktfönster är möjligheten till avläsning begränsad. Det kan vara svårt att urskilja nivån då 

kontrasten mellan bränslet och luften i tanken inte syns tillräckligt bra. 

Ingen avläsning alls 

På vissa motorsågar finns det inget siktfönster alls och användaren har då ingen möjlighet att avläsa 

bränslenivån. För att veta hur mycket bränsle som finns i tanken måste användaren skruva loss 

tanklocket och titta in i tanken eller skvalpa runt bensinen och göra en kvalificerad gissning. 

Skaderisk 

Eftersom det finns problem med avläsning av bränslenivån på motorsågar, finns det en risk för att 

användaren kan skada sig. Det har hänt att användaren inte vet hur mycket bränsle som finns kvar i 

tanken innan den fäller ett träd. Det kan innebära att fällningen måste avbrytas och att trädet sedan 

faller under tiden som användaren hämtar mer bränsle. Detta kan leda till att allvarliga skador 

uppstår eller i värsta fall dödsfall.  

Projektmål 
Målet med projektet är att i slutändan ha en färdig prototyp som kan presenteras och visas upp för 

Husqvarna. Om prototypen uppfattas vara tillräckligt bra finns förhoppningar om att Husqvarna tar 

det vidare och utvecklar en färdig produkt. 
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Krav 

Funktionella krav (skall) 
1. Produktens material skall tåla bensin. 

2. Produkten skall hålla tätt så att bensin inte läcker in i inre komponenter. 

3. Produkten skall vara anpassad efter flera olika motorsågar från Husqvarna. 

4. Lampan/lamporna skall belysa tanken inifrån så pass mycket att användaren kan 

avläsa bränslenivån utifrån. 

5. Produkten skall vara så effektiv som möjligt för att spara energi.  

6. Produkten skall inte på något sätt blända, skada eller vara farlig för användaren. 

7. Produkten skall inte vara för tung (vikt). Max vikt 50g. 

8. Produkten skall vara tillverkningsbar. 

9. Produkten skall ha så hög hållfasthet att den klarar av Husqvarnas alla tester. 

10. Produkten skall vara greppvänlig. 

11. Produkten skall vara utformad på ett användarvänligt sätt. 

Icke funktionella krav (bör) 
1. Produktens livslängd bör vara ungefär som motorsågens livslängd. 

2. Produkten bör vara hållbar ur ett miljövänligt perspektiv. 

3. En holder bör finnas på produkten 

4. Användaren bör kunna byta batteri på produkten 

5. Produkten bör inge en kvalitetskänsla  

Projektets syfte 
Projektet ingår som del i examensarbetet, en av de sista kurserna som studenterna har på JTH, 

kandidatexamen-nivå. Samtidigt är detta en möjlighet för både Husqvarna och studenterna att lära 

känna varandra. I framtiden är studenterna potentiella arbetstagare och Husqvarna potentiella 

arbetsgivare.  

Kund och andra intressenter 
Kunder: 

 Arborister 

 Professionella skogshuggare 

 Skogsbrukare 

Andra intressenter: 

 Husqvarna Group 

 Handhållna produkter (avdelning) 

 Tillbehör (avdelning) 

 Joel Ahlander 

 Jacob Krantz 

 Jönköping University 

 Magnus Andersson 

 Jonny Tran  
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Användare 
Användaren är egentligen samtliga personer som använder motorsågar där flip-up tanklockets 

dimensioner passar. En mer exakt beskrivning av användaren skulle kunna vara en person som 

arbetar med motorsågar professionellt och som varje dag måste veta hur mycket bensin som är kvar i 

tanken. En yrkesgrupp som är extra noggranna med tekniken och sitt arbetssätt är arborister. Det 

gjordes en persona som ska precisera användaren till detta projekt: 

 

John Hansson, 28 år, från Borås, arbetar som arborist. Han har sedan liten grabb haft ett stort 

intresse för skogsbruk. Eftersom att han är uppvuxen på landet med en far som arbetade mycket 

med händerna och kapade ved från sin egen skog växte intresset för skogsbruk allt mer. John 

utbildade sig till arborist efter gymnasiet och har jobbat med det sedan dess. John har också ett stort 

intresse för ny teknik och vill alltid ha det senaste på marknaden. John är en noggrann och 

eftertänksam person som aldrig slarvar, han har därför alltid koll på sin arbetsutrustning så att allt är 

i sin ordning och fungerar som det ska. Han använder endast Husqvarnas produkter för att han av 

erfarenhet vet att deras produkter är av högsta kvalitet och tryggheten är maximal. John vill alltid 

arbeta med högkvalitativa produkter som är anpassade för hans arbete på ett genomtänkt och säkert 

sätt.  

Avgränsningar 
o Studien kommer endast att förhålla sig till lösningen att en eller flera lampor inuti tanken 

kommer att göra det möjligt för användaren att avläsa bränslenivån. Ingen ytterligare 
konceptgenerering kommer att göras för att se på andra lösningar på problembeskrivningen 
ovan.   

o Motorsågar är den enda av Husqvarnas produkter som arbetet kommer att centreras kring. 
Valda referensmotorsågar är Husqvarna 550 Mark II och Husqvarna 372. Mer exakt 
beskrivning hittas under bilaga 1. 

o Flip-up-tanklocket är det enda av Husqvarnas tanklock som arbetet kommer att centreras 
kring. Mer exakt beskrivning hittas under bilaga 1. 

o Ekonomi runt projektet och produkten kommer inte tas med i beräkning. 
o En färdig prototyp kommer att tas fram men projektet kommer inte att gå längre än till detta 

stadie.  
o Konceptet kommer att drivas med hjälp av batterier.  
o Hur alla elektroniska komponenter fungerar kommer inte att behandlas i rapporten.  
o FEM-analys kommer inte att göras.  
o En materialstudie kommer inte att göras utan detta avgränsas till de materialen som 

rekommenderas och som redan används till liknande produkter från Husqvarna. 

Osäkerhet och risker 
För att veta riskerna med produkten som ska tas fram gjordes en riskanalys. Denna visar att de 

största riskerna är att lampan inte lyser tillräckligt starkt och att energin i batteri tar slut alldeles för 

snabbt. Från riskanalysen framgår det också att produkten anses vara säker och skadefri ur 

användarens perspektiv. 

Tidsuppskattning 
Det första som gjordes i projektet var ett GANTT-schema. Detta gjordes för att ha en god planering 

och strategi inom projektet.   
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A B C D E F G H I J K L M Summa Placering

A X 0,5 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 9,5 2

B 0,5 X 1 0 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 7,5 5

C 0 0 X 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 2 10

D 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

E 0 0 0,5 0 X 0 0 0 0.5 0,5 0 0 1 2 10

F 0,5 0,5 1 0 1 X 0 1 1 1 1 0 1 8 4

G 0 0,5 1 0 1 1 X 1 1 1 1 0,5 1 9 3

H 0 0 0,5 0 1 0 0 X 1 1 0,5 0,5 1 5,5 6

I 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 X 1 0,5 0 1 3,5 8

J 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 X 0 0 1 2,5 9

K 0 0 1 0 1 0 0 0,5 0,5 1 X 0 1 5 7

L 0,5 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1 1 1 X 1 9,5 2

M 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1,5 11

B. Byta batteri

A. Blinka lampa

I. Erbjuda dimring

J. Erbjuda verktyg

K. Erbjuda ficklampa

H. Erbjuda semantik

F. Erbjuda Återvinning

E. Erbjuda Design

D. Erbjuda Kvalitét

G. Erbjuda lockhängare

C. Blinka SOS

L. Äga smidighet

M. Erbjuda laddning

1. Erbjuda kvalitét

2. Blinka lampa

2.  Äga smidighet

3. Erbjuda lockhängare

4. Erbjuda återvinning

10. Blinka SOS

10. Erbjuda design

11. Erbjuda laddning

5. Byta Batteri

6. Erbjuda semantik

7. Erbjuda ficklampa

8. Erbjuda dimring

9. Erbjuda verktyg
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1. Förstudie

1.1 Kravspecifikation 2.1 GANTT

2.2 WBS

3.5.2 QFD

2. Planering

3.5.1 Funktionsanalys

4.2 Färdig prototyp

3. Genomförande 4. Avslut

2.3 Pert

3.1.1Brainstorming 4.1.1 Opponering

3.2.3 Beräkningar

1.2 Teori

3.1.2 Skissa

3.2.4 3D - Print

3.3.1 CAD-modell

3.2 Konceptutvärdering

4.3 Tillverkning

4.1.3 Utställning

4.1.2 Presentation på Husqvarna

3.2.5 Inköp av material

4.1 Redovisning

1.2.1 Ljus

3.4 Test

1.2.3 Testmetoder

3.1 Konceptgenerering

3.5 Funktionsnedbrytning

3.3 Konceptframtagning

4.1.4 Rapport3.2.1 Parvis jämförelse

3.2.2 Referensgrupp

1.3 Interju

1.3.1 Accessories

1.3.2 Användare

1.3.3 Ljusdesign

1.3.4 Intressenter

4.4 Renderade bilder

3.3.2 CAD-ritningar

1.4 Riskanalys produkt

1.2.2 Semiotik

1.2.5 Batteri

1.2.4 Material

1.5 Test

1.6 Nulägesanalys

1.5.1 Bensin-batteri

3.4.1 Ta fram testmetod

3.5 Testa
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Kritiska linjen: 82 dagar

1. Förstudie

2. Planering

3.1.1Brainstorming

4.1.1 Opponering

3.3.3 Beräkningar

3.1.2 Skissa

3.3.4 3D - Print3.3.1 CAD-modell

4.3 Tillverkning 4.1.3 Utställning

4.1.4 Rapport

3.2.1 Parvis jämförelse

3.2.2 Referensgrupp

4.4 Renderade bilder

1.2 Teori

1.2.4 Material

1.3 Interju

1.4 Riskanalys produkt

1.1 Kravspecifikation

4.2 Färdig prototyp3. Genomförande 4. Avslut3.2 Konceptutvärdering 4.1.2 Presentation på Husqvarna3.3.5 Inköp av material 4.1 RedovisningStart 3.4 Test3.1 Konceptgenerering3.5 Funktionsnedbrytning 3.3 Konceptframtagning 3.3.2 CAD-ritningar Slut

2.1 GANTT

2.2 WBS

2.3 Pert

5 dagar

3 dagar

1.4.1 Accessories

1.4.2 Användare

1.4.3 Ljusdesign

1.4.4 Intressenter

1.2.1Ljus

18 dagar

3 dagar

1 dagar

37 dagar 7 dagar

2 dagar

3.5.2 QFD 

3.5.1 Funktionsanalys

1dagar
5 dagar 1 dagar

60 dagar

3.3.6 Verkstadstillfällen
1 dagar

3 dagar

1 dagar 2 dagar 1 dagar

6 dagar

6 dagar

4 dagar

7 dagar 4 dagar

2 dagar 1 dagar

1 dagar

1.2.2 Semiotik

1.2.3 Testmetoder

1.2.5 Material

1.5 Test

1.6 Nulägesanalys

1.5 Bensin-batteri

3.4.2 Testa3.4.1 Ta fram testmetod

3 dagar
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Projekt Planering - Produktutveckling, Grupp 8
TILLGÄNGLIGA DAGAR: 82 (Då är röda dagar och några dagar för tentaplugg borträknade) 

Milestone - vi själva ska vara klara med något Tollgate - vi ska vara klara med något för att kunna visa för  Husqvarna/Skolan

AKTIVITET ANSVAR START VECKA
ANTAL 

VECKOR
PROCENT KLAR SIGNATUR KLAR

Weeks JAN FEB MAR APR MAJ

3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22

mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön

14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24 25-03 04-10 11-17 18-24 25-31 01-07 14-aug 15-21 22-28 29-05 06-12 13-19 20-27 27-02

FÖRSTUDIE

1.1     Kravspecifikation

1.2   Teori

1.2.1      Ljus

1.2.2     Semiotik

1.2.3     Testmetoder

1.2.4     Material 

1.2.5     Batteri

1.3    Intervju

1.3.1    Accessories
Tentaplugg TENTA Tentaplugg TENTA Tentaplugg TENTA

1.3.2    Användare

1.3.3    Ljusdesign

1.3.4    Intressenter

1.4    Riskanalys produkt

1.5    Test

1.5.1    Bensin-batteri
 

1.6    Nulägesanalys

Planering

2.1     GANTT-Schema

2.2    WBS

2.3    PERT-schema

Genomförande

3.1     Konceptgenerering

3.1 .1    Brainstorming

3.1 .2   Skissa

3.2     Konceptutvärdering

3.2.1    Parvis Jämförelse

3.2.2    Referensgrupp

3.3     Konceptframtagning

3.3.1    CAD-modell

3.3.2    CAD-ritningar

3.3.3    Beräkningar

3.3.4    3D-print

3.3.5    Inköp av material

3.4     Test

3.4.1    Ta fram testmetod

3.4.2   Testa

3.5     Funktionsnedbrytning

3.5.1    Funktionsanalys

3.5.2    QFD

Avslut

4.1     Redovisning

4.1.1    Opponering

4.1.2    Presentation på Husqvarna

4.1.3  Utställning

4.1.4    Rapport

4.2     Färdig prototyp

4.3     Tillverkning

4.4     Renderade bilder

ARBETSDAGAR:  82

Måste vara klar

med rapport

Presentation och opposition

Förstudie och planeringsdel

måste vara klar.

Rapporten skall

vara klar
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Pughs Matris 
Krav: 

1. Anpassad att passa maximalt antal olika motorsågar från Husqvarna.      

2. Ljusspridning 
3. Energieffektivitet   
4. Vikt. 
5. Tillverkningsbarhet.  
6. Produkten skall ha så hög hållfasthet att den klarar av Husqvarnas alla tester.  
7. Användarvänlighet.  
8. Möjlighet att sätta dit holder. 
9. Användaren bör kunna byta batteri på produkten 
10. Produkten bör inge en kvalitétskänsla 
 

Koncept: 

1.                           2.                                              3.                                         4.                         5.  

 

 

 

6.                                              7.                                             8.                    9.  
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(2) Bättre än

(1) Li te bättre

(0) Likvärdig

(-1) Li te sämmre 

(-2) Sämre än
KR

A
V

 1

KR
A

V
 2

KR
A

V
 3

KR
A

V
 4

KR
A

V
 5

KR
A

V
 6

KR
A

V
 7

KR
A

V
 8

KR
A

V
 9

KR
A

V
 1

0

Summa Placering Kommentar Vidareutveckling

Referensmodell

KONCEPT 1 0 2 -2 0 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -10 8:a Nej

KONCEPT 2 0 1 -2 0 0 0 0 -2 0 1 -2 5:a Nej

KONCEPT 3 0 1 0 0 -2 0 2 -2 2 2 3 3:a Kan kombineras med koncept 9 Ja

KONCEPT 4 0 2 0 0 -2 0 1 2 0 2 5 2:a Nej

KONCEPT 5 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 1 -1 5:a Nej

KONCEPT 6 2 -1 0 0 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -8 7:a Nej

KONCEPT 7 0 2 -1 0 -2 0 1 -2 0 2 0 4:a Nej

KONCEPT 8 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 5 2:a Nej

KONCEPT 9 0 2 1 0 0 0 1 2 1 2 9 1:a Ja  

 

Referensmodell, prototyp från Husqvarna  

 

s 
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Batteritest 

Bilder från test 

Före test: 

     

Under test: 

          

Efter test: 
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Färg och styrka på LED-dioder 

Bilder från test 
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Jämförelsetest mellan första prototypen och 
referensprototyp 

Bilder 
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 Första prototypen till höger placerad i 372-tanken i bilden ovan 

 

 

Första prototypen till vänster placerad i 550-tanken i bilden ovan 
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	WBS
	PERT
	GANTT
	Pughs matris
	Batteritest
	Färg och styrka på LED-dioder
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