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Förord 

 

I utbildningen till Utvecklingsingenjör, som ges på Högskolan i Halmstad, har man under sista året av 
studietiden ett examensarbete som kan utföras som ett verkligt konsultuppdrag från näringslivet. 
Projektet ska behandla ett relevant område inom nyproduktutveckling för att ge studenterna 
möjlighet att tillämpa de erhållna kunskaperna på ett verkligt problem. 

 
Projekt ”Auto Deco Primer Valve” är ett konsultuppdrag från Husqvarna AB som har utförts av Rikard 

Mickelsson och Johan Ekström.   Arbetet presenteras som en examensuppsats på C-nivå, vilken 

omfattar 22.5 högskolepoäng.  

 
Ett speciellt stort tack vill vi tillägna vår handledare Hans-Erik Eldemark, Universitetsadjunkt på 
Högskolan i Halmstad. Hans-Erik har stöttat våra idéer och hela tiden lett oss i rätt riktning, detta 
trots hans stressiga dagar på jobbet. 

Trevlig läsning! 

 

 

 

Johan Ekström 
 Rikard Mickelsson 

Johan Ekström  Rikard Mickelsson 

 

Halmstad, den 7 juni 2012  



  
  
 
 
 
 

 
 

Sammanfattning 

 

Auto Deco Primer Valve är ett projekt som har resulterat i ett förenklat startsystem för 

tvåtaktsmotorer. 

Att starta en tvåtakts motor med dragsnöre är både tidskrävande och jobbigt, därför vill 

projektgruppen ge samhället en lösning på problemet. 

 

Genom ett befintligt koncept har syftet varit att fullborda detta system genom en ny innovativ 

lösning i form av en multifunktionel ventillösning. 

 

Ventilen och dess ingående system är tänkt att ersätta två funktioner som återfinns på de flesta 

tvåtaktsmotorer idag: Dekompressionsventil och Chokereglage  

 

Vår nya ventil gör att det tidigare manuella systemet automatiskt, och tar på så sätt bort de steg som 

måste utföras innan motorn startas. 

 

Det nya systemet som förverkligas i ”Auto Deco Primer Valve” kommer att medföra många fördelar 

som beskrivs utförligare längre fram i rapporten. 

 

Målet vid projektets slut har varit att ta fram en fungerande prototyp vilket projektgruppen har 

åstadkommit.  

Arbetet har inneburit en stor del av kreativt tänkande, för att kunna kombinera vetenskap om bland 

annat pneumatik med ett mekaniskt system.  

 

För att bygga ett hållbart system som klarar marknadens tuffa krav och samtidigt inte är beroende av 

elektricitet så har stor del av arbetet bestått av att utveckla, beräkna, dimensionera, samt förenklat 

systemets olika delar och sedan modellera detta i Catia V5 R20. 

 

Projektet har resulterat i en funktionsprototyp med fullständigt CAD-underlag som Husqvarna AB 

kommer att använda till att vidareutveckla systemet.    

Med detta arbete vill vi ge samhället och framförallt skogsbranschen ett tillförlitligare hjälpmedel, 

genom en ny innovativ lösning, som gör att ett motorsystem för tvåtaktsmotorer blir mer driftsäkert, 

lättare att använda och snabbare att starta. 

 

 

Sökord: Husqvarna, Tvåtaktsmotor, Dekompressionsventil, Automatisk Choke, Kallstart reglage.  



  
  
 
 
 
 

 
 

Abstract 

 

Auto Deco Primer Valve is a project that has resulted in a simplified starting system for two-stroke 

engines. 

Starting a two-stroke engine with pull cord is both time consuming and inconvenient, therefore the 

project wants to give the community a solution to the problem. 

 

In an existing concept the aim has been to complete this system by a new and innovative solution in 

the form of a Valve solution. 

 

The Valve and its components are designed to replace two of the functions found on most two-

stroke engines today: Decompression and Choke Controls 

 

Our new Valve makes the previous manual system automatically, and thereby takes away the steps 

that must be performed before starting the engine. 

 

The new system that is realized in “Auto Deco Primer Valve” will bring many benefits which is 

described in more detail in the report. 

 

The goal at the end of the project has been to develop a working prototype which the project team 

has accomplished. 

 

This work has involved a great deal of creative thinking, to combine the science of including 

pneumatics with a mechanical system. 

 

To build a sustainable system that can handle the market's tough requirements, and are not 

dependent on electricity, much of the work has consisted of developing, calculating, dimensioning, 

and simplified the system's components and then model this in Catia V5 R20. 

 

The project has resulted in a functional prototype with full CAD data. Husqvarna AB will use this to 

further develop the system. 

 

With this work, we want to give the community and especially the forest industry a more reliable, 

easier to use and faster to start two-stroke engine. 

 

 

 

Keywords: Husqvarna, Two-stroke engine, Decompression Valve, Automatic Primer.  



  
  
 
 
 
 

 
 

Nomenklatur 

 

Nedan listas ord och förkortningar som förekommer i rapporten och förklaring till dessa uttryck. 

Det förekommer även uttryck i arbetet som saknar svenska alternativ, i dessa fall kommer engelska 

ord att användas i texten. 

 

 Företaget – Husqvarna AB 

 Vi – Rikard Mickelsson och Johan Ekström 

 ADP – Automatisk Dekompression och Primer 

 Deco – (Decompression) Dekompression 

 Primer – Manuell bränslepump 

 Valve – Ventil 

 450e – Modellbeteckning på en Husqvarna motorsåg 

 CAD - Computer Aided Design 

 CNC - Computer Numerical Control 

 CAM - Computer Aided Manufacturing 

 kPa – Kilo Pascal, Tryck 

 Atm – Atmosfär (101,325 kPa) 

 kW – Kilo Watt, Effekt  

 cc – (cm3) Cylindervolym  

 1 hk = 735,49875 W 

 µm = Mikromoter, motsvarande 0,000 001 meter 

 SS-EN 10025 - Benämning av allmänna konstruktionsstål 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28m%C3%A5ttenhet%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28m%C3%A5ttenhet%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
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1. Inledning 
I Sverige finns det i nuläget cirka 115 000 arbetsställen inom skogsbruket (Arbetsmiljöverket, 2012).  

Här används ständigt det farligaste motorredskapet i världen, motorsågen.  

Inom branschen ökar hela tiden behovet av pålitliga och säkra skogsmaskiner, eftersom det 

inträffar dödsolyckor samt många arbetsolyckor med lång sjukfrånvaro.  

1.1 Bakgrund 

unt om i Sverige den 8 januari 2005 vaknade människor upp isolerade, utan vägar, 

fungerande telefoner och elektricitet. Ensamma med sina egna tankar. Katastrofen fanns 

plötsligt utanför det egna köksfönstret, och många vaknade upp med en stark känsla av overklighet, en 

känsla som bara växte i den långa, mörka strömlöshet som följde (Ola Hemström, 2006). 

Händelsen återspeglar orkanen Gudrun, Sveriges största naturkatastrof i modern tid 1. Detta var ett 
tillfälle som verkligen visade vilket stort behov samhället har av tillförlitliga motorverktyg, och 
motorsågen är det främsta hjälpmedlet i det här arbetet. Räddningstjänsten gjorde vad de kunde 
men var inte redo för att så många träd skulle rasa över hela samhället (P3, 2010) 
 
På insidan av nästan alla motordriva verktyg finner vi tvåtaktsmotorn som det ges en utförligare 
beskrivning av i bilaga 1.  I dess lätta och kompakta form används motorn i allt från motorcyklar till 
motorsågar och utombordsmotorer, men den finns även i stora storlekar för framdrivning av fartyg 
och kraftproduktion. (John B. Heywood, 1999) 
 
Projektgruppen har samarbetat med Husqvarna AB som är världens ledande tillverkare av 
motorsågar och även andra utomhus motorredskap.  Den här uppsatsens problemformulering fick 
projektgruppen efter ett möte med en referensgrupp från Husqvarna. 
 
Företaget Husqvarna grundades 1689 och har sedan starten ändrat sin produktion från vapen, 
symaskiner, köksutrustning, cyklar och motorcyklar till gräsklippare, motorsågar och byggprodukter.  
Idag har företaget sitt huvudkontor i Jönköping och är världsledande inom maskindrivna 
utomhusprodukter.   
Husqvarna AB erbjuder produkter för både konsumenter och professionella användare i mer än 100 
länder.  Företagets årliga försäljning är 32 miljarder svenska kronor, och de har 15 000 anställda runt 
om i världen. 
 

 

  

                                                             
1
 Under första natten tog orkanen sju människoliv.  Statistik från Arbetsmiljöverkets första halvår 2006 visar att 

det inträffade 141 arbetsolyckor, varav tio med dödlig utgång. Riksdagen beslutade redan efter två månader  
Om ett uppseendeväckande stort stöd för att täcka skadorna. 3,2 miljarder av skattemedel, senare ytterligare 
¾ miljarder från EU:s solidaritetsfond. (Arbetsmiljöverket, 2012) 
 

R 
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1.2 Problemformulering 
Det är viktigt för kunden att motorn är enkelt att starta, har bra drift och är säker att använda.  

Skogsarbete klassas idag som ett av landets farligaste arbeten och allra farligast är arbetet med 

stormfälld skog. (Sveriges Radio, 2012) 

 

För att underlätta starten som utförs med hjälp av draglina så används en dekompressionsventil och 

ett kallstartsreglage, som kallas för Choke. Dessa beskrivs utförligare i bilaga 2. 

1.2.1 Problem med svår start 

På bilden visas de sex steg som måste utföras 

på en Husqvarna 450e motorsåg innan 

motorn kan startas. Detta tar 

uppskattningsvis en minut för en ovan 

användare men är även tidskrävande och 

jobbigt för någon med erfarenhet.  

Långtidsanvändare utsätts för risk att få 

förslitningsskador om de glömmer använda choke och dekompression eftersom starten utförs 

manuellt med hjälp av en draglina. Detta kräver en kraft på ungefär 1,25Nm (Elstart Motorsåg, 2008).  

 

1.2.2 Automation 

Referensgruppen på Husqvarna berättade för oss om tidigare försök att konstruera ett automatiskt 

system.  

Sekretess 

1.2.3 Problem med dekompressionsventilen 

På motorsågar är det en manuellt hanterad dekompressionsventil som gör att användaren måste 

trycka in ventilen igen efter varje motorstart för att erhålla funktionen, detta innebär att det tar 

längre tid att starta motorn.  

Glömmer användaren att trycka in dekompressionsventilen innan drag utförs (vilket händer alltför 

ofta) så blir resultatet jobbiga smärtor i armar och rygg hos användaren, detta ökar risken att få 

förslitningsskador. Utan dekompression blir det även avsevärt mycket farligare att starta motorsågen 

när användare ska manövrera verktyget på farliga arbetsplatser, som på höga höjder. 

1.2.4 Problem med kallstartsreglage 

En förgasare är en anordning som blandar bränsle och luft i motornsågen och beskrivs utförligare i 

bilaga 3. Anordningen är försedd med ett kallstartsreglage som kallas för Choke. 

Systemets problem är att användaren måste manuellt hantera Choke reglaget och avgöra när den ska 

användas och under hur lång tid.  

Detta innebär att det måste utföras ytterligare steg innan användaren kan börja använda 

motorredskapet.  

Om användaren inte kan hantera choken rätt eller låter den gå för länge så kan det medföra onödiga 

utsläpp i naturen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nsle
http://sv.wikipedia.org/wiki/Luft
http://sv.wikipedia.org/wiki/Choke
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1.3 Avgränsningar 
”Auto Deco Primer Valve”-Systemet kan användas i princip i alla tvåtaktsmotorer vilket återfinns i de 

flesta utomhusmotorredskap men även i båtmotorer, mopeder och skotrar.  

Projektgruppen kommer att bygga systemet i en Husqvarna motorsåg, som återfinns i bilaga 16.  

Systemet kommer inte att testas i andra maskiner under projektet. 

1.4 Syfte 
Projektets syfte har varit att utveckla en ny ventil som kombinerar funktionen hos de båda manuellt 

styrda systemet, Choke och dekompressionsventil. Den nya ventilen; ”Auto Deco Primer Valve” 

kommer att utföra funktionerna automatiskt. 

”Auto Deco Primer Valve”-systemet ska vara ett användarvänligt hjälpmedel som bidrar till att 

användaren lättare och snabbare kan starta motorsågen. Den enklare startproceduren göra att sågen 

blir säkrare att starta på besvärliga och farliga platser, och kan därigenom minska skador och antalet 

arbetsolyckor.  

Samtidigt ger systemets effektivare användning en positiv miljöpåverkan jämfört med dagens 

motorsågar.  

Ventilen ska uppnå en lägre tillverkningskostnad genom en utförligt planerad konstruktion, och 

användande av färre delar då choke och dekompression-systemet kombineras. 

1.5 Mål 
Vid projektets slut i maj 2012 ska en fungerande konceptlösning vara framtaget, tillsammans med en 

tekniskt genomförbar och inom rimliga gränser monterbar och producerbar prototyp. 

Till detta tillkommer fullständigt 2D underlag samt ett förslag på robust och kostnadseffektiv lösning.  

2. Produkten 
 

Till det här arbetet har projektgruppen använt sig av en Husqvarna 450e, vilket är en 

allroundmotorsåg för hemmafixaren.  

Motorsågen är på 50, 2 cm3 och genererar en effekt på 2,4 kW. 

I motorsågen finns det många komponenter som vi använt i projektet. Delarna som är mest 

väsentliga återfinns i bilaga 1 – Tvåtaktsmotor, bilaga 2 – Choke, bilaga 3 – Förgasare,  

bilaga 16 – Husqvarna 450e och bilaga 31 - Assembly . 
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3. Projektbeskrivning 
He who fails to plan is planning to fail  

 «Winston Churchill 

Utan en plan kan du förvänta dig förseningar, budgetöverskridningar och sämre kvalitet, för att 
bara nämna några problem. Nedan beskrivs projektets Intressenter, Planering och budgetering. 

 

3.1  ”Auto Deco Primer Valve” 
Projektet uppkom på grund av marknadens ökade krav av lättstartade, säkra och driftsäkra 

motorredskap.   

3.2 Intressenter 
Personer och grupper som på något sätt har förväntningar på projektet, eller som påverkar/påverkas 

av dess genomförande kallas för intressenter. Olika grupper av individer involveras på olika sätt i 

projektet, vi har därför delat upp målgruppen i primära och sekundära. 

3.1.1 Primära intressenter  

De primära intressenterna utgörs av de som direkt påverkas av projektet.  

Husqvarna AB är en intressent som vill att projektet ska få så goda resultat som möjligt, eftersom de 

ser att det finns ett behov av ett förbättrat system. 

De främsta intressenterna är skogsbruk eftersom de är heltidsanvändare av motorsågar.  

Några andra intressenter är återförsäljare och inköpare till exempelvis kommunens räddningstjänst, 

stugfolk, lantmän, trädgårdsarbetare och villaägare. 

3.1.2 Sekundära intressenter  

De sekundära intressenterna utgörs av de som inte direkt påverkas av projektet, här har vi 
konkurrenterna som vill behålla marknadsandelar, och tillverkare av produktens olika delar. 
Inte heller skolan har någon direkt påverkan av projektet men är ändå en del av det. 
Miljöorganisationer påverkas genom önskemål på produkter med lägre miljöpåverkan. 
En modell finns i bilaga 4 -Intresseanalys. 

3.2 Handlings- och tidsplan 

Projektgruppen har satt upp ett Gantt-schema som återfinns i bilaga 5.  Grunden till detta är att få en 

överblick av projektets aktiviteter och tidsåtgång samt beroenden mellan aktiviteter. Deadline för 

projektet har satts till den 16 maj 2012.  

3.3 Budget 

Den total kostnad för projektet har uppgått till 12 630 kr. Utöver det så har Husqvarna sponsrat med 

fyra stycken motorsågar av modell 450e och diverse maskindelar. För budget i sin helhet,  

se bilaga 6 - Veckorapport. 
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4. Metod 
Att utveckla ett nytt system för en tvåtaktsmotor kräver en hög innovationsförmåga. Ingenjörer har 

arbetat med utvecklingen av tvåtaktsmotorn sedan den första konstruerades 1878  

(David Beecroft, 2009) 

Nedan följer en beskrivning av metoder som projektgruppen har använt under projektet. 

 

4.1 Faktainsamling 
För att inte bara ha en allmänt god uppfattning om produkten, utan för att verkligen i detalj ha tagit 

reda på alla förutsättningar och möjliga risker för projektet så är faktainsamlingen synnerligen viktig. 

4.1.1 Förstudie 

För att se om det förekommit liknande projekt tidigare och få en överblick av vad som finns på 

marknaden, samt att inte göra intrång på andras patent så utförde projektgruppen 

nyhetsgranskningar i patentdatabaserna Espacenet och Google patents. se bilaga 22. 

Det är främst två stycken tidigare patent som har varit intressanta för oss, där det varit olika 

konstruktioner som använt sig av pneumatiskt tryck ifrån motorcylindern och förgasaren; US 

7,228,843 B2 och 9803714-6, projektgruppen har undvikit att göra intrång på dessa. 

4.1.2 Interaktiv Marknadsundersökning och behovsanalys 

För att nå ut till en stor del av användarna så har projektgruppen använt sig av diskussionsforumet 

skogsforum2 som finns på internet. Detta har inneburit en kontakt med 14 526 intressenter. På 

skogsforum har projektgruppen kunnat ställa frågor och diskutera aktuella ämnen för projektet. 

4.1.3 Testpiloter 

Projektgruppen har utfört många tester med prototypmotorsågarna och det är då lätt att man blir 

ouppmärksam på detaljer, och med tiden har får mer erfarenhet. Därför har projektgruppen använt 

sig av olika försökspersoner som fått starta motorsågarna och sedan berätta om hur de upplevet det. 

4.1.4 Referensgrupp 

Projektgruppen har haft återkommande möten på Husqvarna med en grupp produktutvecklare som 

arbetar på avdelningen ”Koncepts and features”. De har bidragit med aktuell kunskap från 

näringslivet. 

4.1.5 Informationssökning 

Projektgruppen har samlat information till projektet med hjälp av Google, Biliotek samt återförsäljare 

av motorredskap. 

 

                                                             
2 Skandinaviens största möteplats för alla som gillar skog och maskiner, 170792 inlägg totalt, 12876 ämnen, 
6330 Skogsbilder, 14526 medlemmar (2012-05-03) 

http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=502854
http://skogsforum.se/skogsbilder/
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Prototypverkstad 

4.2 Kommunikation 
Förutsättning för god kommunikation mellan projektdeltagarna och dess intressenter har varit 

mycket avgörande för projektets goda utfall. I projektets inledning tillverkade vi en gemensam mobil 

kalender som båda projektdeltagarna alltid burit med sig, den har automatiskt synkroniserat 

projektets schema och uppgifter. För att undvika missförstånd har fokus funnits på att vara 

systematiska och tydliga i kommunikationen. Se bilaga 28. 

4.3 Idégenerering 
För en lyckad idégenerering har projektgruppen använt sig av metoder beskrivna av Stig Ottosson, 

1999. 

4.3.1 BAD – Brain Aided Design 

Under projektets gång har vi utför många lyckade idégenereringar i projektrummet. Under tiden som 

vi diskuterat och bollat idéer med varandra, och våra klasskamrater så har vi utgått efter upplägget:  

 Idéerna har inte fått kritiseras. 
 Utgångspunkten har varit att alla idéer är bra idéer, i och med det har vi har uppmuntrat 

varandra att vara spontana och gått efter principen att ”en idé som inte verkar bra kan 
utvecklas till en lysande idé.” 

 Vi har försökt uppnå en hög kvantitet av idéer. 
 Alla deltagare utvecklar och förbättrar varandras idéer. 

4.3.2 PAD – Pencil Aided Design 

Idégenereringen i projektrummet har ofta resulterat i att vi skrivit och antecknat på väggarna, 

eftersom projektrummet är utrustat med ”whiteboard väggar”.  Ritningar på logotypexempel har 

resulterat i grafik som används till projektet och i dess monter vid UTEXPO3. Se bilaga 29. 

Projektgruppen har även använt sig av A3 papper för att ha gott om utrymme att skissa idéer. 

Skisserna har sedan sparats, modifierats och de som inte arkiverats har fått pryda väggarna. 

Vid denna del har vi inte lagt någon större vikt vid måttsättning och 

skalor, Se bilaga 7 – Exempel på skisser. 

4.3.3 MAD – Modell Aided Design 

Efter och under idégenererings fasen byggde projektgruppen modeller 

med hjälp av enklare material i skolans verkstad. Detta hjälpte att se 

hur funktioner och former kan bli men gav även upphov till nya idéer.  

4.3.4 CAD – Computer Aided Design 

För att se lösningsförlagen i sin helhet har projektgruppen varit flitiga användare av CATIA4 under 

större delen av projektet. Detta har möjliggjort en överskådlighet av möjligheter och begränsningar i 

tillverkningsprocessen. I CAD ritas alla komponenter upp i ett 3D-program på datorn och sätts 

samman, på så vis kan passbarhet mellan olika komponenter och fel lättare upptäckas. CAD-

ritningarna kan ses i bilaga 8 - Slutgiltig CAD-ritning och bilaga 27 - Förenklad CAD-ritning. 

                                                             
3 UTEXPO är en tre dagar lång mässa på Högskolan i Halmstad där examensarbeten ställs ut. 
4
 CATIA är ett programpaket för CAD/CAM/CAE 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Spontan&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/CAD
http://sv.wikipedia.org/wiki/CAM
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=CAE&action=edit&redlink=1
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4.4 Prototypframtagning  

SLS - Selektiv Laser Sintring 

Prototyptillverkning har skett med hjälp av SLS. Processen går till på så sätt att en speciell mjukvara 

skiktar en CAD-modell i tunna lager. Programvaran styr en laserstråle över en pulverbädd, som består 

av polyamid. När lasern träffar pulverbädden smälter pulvret och ett lager bildas. Processen 

upprepas till modellen är klar. Materialet är relativt stark och kan användas i många applikationer. Se 

bilaga 9 – SLS modell. 

Stål 

Projektgruppen tillverkade även en prototyp i stål för att kunna testa i motorsågen som återfinns i 

bilaga 10 - Funktionsmodell. 

4.5 Tester 
För att förse cylindern med rätt bränslemängd via Auto Deco Primer-ventilen under starten, och få 

motorn att tända så har tryck, värme- och dimensionsundersökningar utförts. Dessa kan läsas om i 

bilaga 4 - Trycktest, bilaga 12 - Värmetest och bilaga 30 - Verkstadsarbete. 

Testerna har resulterat i kvantitativ data som sedan utgjort grunden för att beräkningarna som 

återfinns i bilaga 19 - Tryckuträkningar, bilaga 20 -Pressning, bilaga 25 - Värmeutvidgning och  

bilaga 26 - Fjäderuträkningar är korrekta.  

Startdrag test 

För att samla kvantitativ data så har projektgruppen utfört starttester med en motorsåg av märket 

Husqvarna 450e i original utförande samt en Husqvarna 450e utrustad med funktionsprototypen av 

Auto Deco Primer Valve. Se bilaga 13 – Dragtest. 

4.6 Verktyg 
Projektgruppen har använt sig av följande verktyg för att analysera kundbehov, risker och 

miljöpåverkan med produkten.  

4.6.1 Marknadsperspektiv (Slack) 

Det finns olika prestationsmått för de behov som företagets kunder har. Vi har använt en frekvent 

förekommande modell för att tydliggöra skillnaderna mellan en Husqvarna 450e motorsåg i 

originalutförande och en utrustad med Auto Dekompression och Primer-systemet. 

Slack et.al. (2001) klassificerar olika marknadsfaktorer genom ”order-winning”, ”qualifying” och ”less 

important factors”.  

 Order-winning factors är de som är avgörande för en kunds köp av en vara eller tjänst.  

 Qualifying factors är de faktorer som måste ligga över en viss gräns för att varan eller 

tjänsten ens komma på tal för kunden.  

 Less important factors är som namnet antyder, mindre viktiga faktorer. 

I bilagan 14 har vi framställt en tabell som visar de kriterier som kan leda till konkurrensfördelar. 
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4.6.2 FMEA - Failure Mode Effect Analysis 

Projektgruppen utförde en konstruktions FMEA för att identifiera de felrisker som kan uppkomma. 

Metoden har gjort att vi har fått en överblick i vilka fel som kan inträffa och vad feleffekten av dessa 

blir. Se bilaga 17. 

4.6.3 SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

Projektgruppen utförde en SWOT-analys beskrivet av (Kotler, 2008).  

Detta för att tydliggöra styrkor, svagheter, möjligheter och hot med projekt ”Auto Deco Primer 

Valve”. se bilaga 15. 

4.6.4 Ishikawadiagram  

Projektgruppen benade upp problemet med ett så kallat fiskbensdiagram, en metod som utgår från 

att finna orsaken till problem. Detta benämns även orsak/verkan -diagram eftersom orsaken till 

problemet försöks ”benas ut” genom att utgå från huvudproblemet och identifiera orsakerna till 

detta. Se bilaga 21. 

4.7 Avstämning under projektet 
Projektgruppen har arbetat så mycket som det har varit möjligt jämsides skolans planering med 
examensarbetet efter Husqvarnas  ”Stages of New Product Development” metod, detta innebär att 
man jobbar i 4 steg: ”Definition Stage” ”Concept Stage” ”Feasibility Stage” ”Transfer Stage” 

När ett steg är klart redovisas resultatet för referensgruppen som bestämmer om man får gå vidare 

till nästa steg. Se bilaga 24. 

4.7.1 Handledarmöte 

Projektgruppen har haft kontinuerliga veckomöten med handledaren Hans-Erik Eldemark. Dessa 

möten har varit väldigt givande och hjälpt projektet att gå i rätt riktning. De har även bidragit till att 

projektgruppen i större mån sett möjligheterna istället för problemen. 

4.7.2 Loggbok 

Projektgruppen har noga dokumenterat när något utförts. Anteckningarna har sedan förts över i 

veckorapporter som handledaren fått ta del av. Detta är bra för att vid behov kunna ge bevis på ett 

utfört arbetet under givna perioder om till exempel en patenttvist skulle ske. 

4.7.3 Veckorapporter 

Veckans arbete har avslutats i en rapport, som har skickats till handledaren varje fredag. I 

veckorapporten finns det möjlighet till uppföljning samt att se om tidsplanen håller. För ett exempel 

Se bilaga 6. 
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5. Genomförande 
”Allting går att lösa” 

«Hans-Erik Eldemark 

För att styra ventilen automatiskt så har projektgruppen använt sig av ett kopplingsschema som 
beskrivs i bilaga 18. 

5.1 Konceptlösningar  
Husqvarna var främst intresserade av en lösning som fungerar med hjälp av pneumatiskt vilket 

innebär att trycket från motorn styr ventilen. Därför tog projektgruppen fram tre olika koncept som 

beskrivs nedan. 

 

5.1.1 Raka gångar i kolven 

Sekretess 

5.1.2 Vridspjällventil 

Sekretess 

5.1.3 Skilda gångar 

Sekretess 

5.2 Produktutveckling 
Tillsammans med Husqvarna så utvärderade projektgruppen de olika koncepten.  

5.2.1 Första modellen 

Utvärderingen resulterade i den första modellen som kan ses till höger, men denna led av flera 

problem. 

5.2.1.1 Tryck problem 

Den modell vi hade konstruerat hade brister i utformningen.  

Sekretess 

5.2.1.2 Flödes problem 

Projektgruppen har utfört beräkningar för att se till så att flödesarean blir korrekt.  

Sekretess 

5.2.1.3 Fjäder problem 

Även fjädern behöver beräknas eftersom ventilen ska stänga vid rätt tillfälle.  

Sekretess 
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5.2.2 Andra modellen 

Sekretess 

5.2.3 Tredje modellen 

Sekretess 

5.2.4 Fjärde modellen 

Sekretess 

5.3 Konstruktion 
Det är många faktorer som man behövder ta hänsyn till vid utformandet av ventilen. Så som värme, 

tryck, fjäderkraft och att ventilen måste kunna öppna sig efter att motorn stängs av. 

5.3.1 Värme 

Värmen spelar stor roll då ventilen ska utsättas för en hög temperatur. För att ta reda på mer exakta 

värden så mättes temperaturen där ventilen är placerad på cylinder. Mätningen gav ett 

temperaturvärde på ungefär 290°C som högst. Temperaturmätningarna kan ses i bilaga 12.  

Kolven och kroppen kommer att ha olika temperaturer, detta beror dels på att kolven är närmare 

tändstiftet men även för att kroppen har bättre kylning.  

Sekretess 

5.3.2 Tryck 

Sekretess 
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5.3.3 Automatisk öppning 

För att ventilen ska öppna sig snabbt efter att trycket från motorn har upphört så krävs det att en 

liten mängd luft kommer in i fjäderkammaren för att jämna ut trycket.  

Sekretess 

5.3.4 Material 

Det viktigaste är att materialet ska klara av temperaturer uppemot 300 grader och utvidgas så lite 

som möjligt. Materialet ska dessutom vara relativt billigt med bra mekaniska egenskaper. 

Därför har vi valt en stålsort med beteckningen C45E/SS 1672. Det är ett stål för 

seghärdningsändamål som lagerlägges i varmvalsat eller normaliserat tillstånd. Förutom för 

seghärdning är SS 1672 lämpligt att induktions- eller flamhärda varvid en ythårdhet på HRc 55– 61 

kan erhållas. Materialet används till bland annat axelmaterial, maskinelement, skiftnycklar. Lindquist 

på Oerlikon tyckte också att det föreföll vara ett klokt materialval. 

5.3.5 Axeltätning 

Sekretess 

Tätningen måste klara temperaturer upp till 300 grader och vara resistent mot olja. Projektgruppen 

har undersökt om det finns någon lämplig tätning med dessa krav. 

Företaget Lamisa AB föreslog en o-ring som är gjort av perfluorgummi. 

För att få en prisbild gjorde vi en förfrågan om 1000 st som då skulle kosta 11 kr/st. 

För Husqvarna skulle dock beställningen varit betydligt större vilket skulle innebära att priset sjunkit 

avsevärt. 

5.4 Prototyptillverkning 
Under projektets gång så har CAD ritningarna konstruerats i uppförstorad skala med hjälp av SLS som 

återfinns i bilaga 9. Detta har medfört en enklare metod att studera modellen för att upptäcka 

eventuella fel och möjligheter.  

En enklare konstruktion enligt bilaga 27 tillverkades i metall för att kunna utföra tester.  
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Kapning utförd Start med draglina Sågning på besvärlig plats 

5.5 Användartest 
Projektgruppen har utfört användartester med en Husqvarna 450e motorsåg i original utförande 

samt en utrustad med ”Auto Deco Primer Valve”. 

5.5.1 Start på besvärlig plats 

Under det här testet startas sågen från en stege på hög höjd, sedan utförs kapning på ett träd. 

 

 

5.5.2 Korta stop 

Vid det här testet så utförs kapning av virke med många korta stop. Stoppen sker när användaren 

behöver flytta på det sågade virket samt hämta nytt. 

5.5.4 Ovan användare 

Vi har låtit flera olika användare, varav några aldrig tidigare startat en motor med draglina pröva på 

att starta både en original 450e motorsåg, samt en som är utrustad med Auto Deco Primer Valve. 

Det är svårt att ge ett exakt resultat eftersom hänsyn till många faktorer är av betydelse, exempelvis 

temperatur, dragkraft, dragvinkel och bränsle. 

Men för att få jämförbara mätningar så har draghastigheten och de olika rycken varit så lika som 

möjligt. Motorsågen har även haft en enhetlig placering innan varje ryck har utförts. 

Under perioden december 2011 till maj 2012 så har utomhustemperaturen och antalet drag som 

behövts för att starta motorsågarna antecknats. Se bilaga 13 - Dragtest. 
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6. Teori - Bernoullis princip 
Följ med strömmen 

«Bernoullis 

”Auto Deco Primer Valve” styrs genom ett pneumatiksystem.  

Ett sådant system innebär att man använder någon gas, för det mesta luft för att överföra, lagra eller 
styra energi.  

Den pneumatiska cylindern är en maskin som ändrar riktning och kraft som skapas av den trycksatta 

luften i systemet. Tryckvariationer uppstår i motorn när kolven rör sig, Kolven använder denna kraft 

till att utföra nyttigt arbete och för att i vårt fall även styra ventilen genom att trycket ändrar riktning 

Förhållandet mellan tryck, område och kraft kan beskrivas med formeln F=p*A där p är trycket. 

Genom att öka arean på cylindern kan en större kraft åstadkommas enligt formeln. Samma gäller för 

ventilen. 

Trycket som uppstår beror också på hastigheten av luftflödet genom motorn. Enligt Bernoullis princip 

ökar hastighetens av vätskan/luften samtidigt som trycket minskar. Detta innebär att om man ska 

åstadkomma ett högt tryck så ska hastigheten vara låg. 

För att åstadkomma en låg hastighet behövs en stor öppning vilket åstadkommes i motorn genom 

gasreglaget.  

I ventilen som vi har konstruerat så framkallas ett högre tryck om vi en större storlek på slang 

används. Förgasare använder sig också av Bernoullis princip.  

Bernoullis princip kan förklaras med följande formel:  

Där   är densiteten och v hastigheten. 

Tryck är i allmänhet positivt men när det 

handlar om relativa tryck som till exempel 

när kolven rör sig nedåt minskar trycket 

ovanför kolven och trycket blir mindre än 

atmosfärtrycket vilket leder till att det 

relativa trycket är negativt.  

Atmosfärstrycket är det tryck som finns 

överallt runt oss. Trycket uppstår genom 

jordens dragningskraft på gasmassan och 

minskar sedan med höjden. 

Försök att bestämma ett medelvärde för lufttryck i olika standarder har gjorts STP och NTP är 

exempel på sådana standarder. I dessa två standarder anges det normala lufttrycket som 1 Atm, det 

vill säga 101,325 kPa.  

Formler för uträkningar är hämtade ifrån (Karlebo, 2009) 
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7. Ekonomi 
Time waste differs from material waste in that there can be no salvage.  The easiest of all wastes and 

the hardest to correct is the waste of time, because wasted time does not litter the floor like wasted 

material.  «Henry Ford 

7.1 Marknad 

För ”Auto Deco Primer Valve” finns det en stor marknad. Husqvarna uppskatar en försäljning på ca 

1,5 miljoner produkter årligen där systemet kan användas.  

För att nämna några primära intressenter är återförsäljare och inköpare, kommuner, räddningstjänst, 

bönder, stugfolk, lantmän, trädgårdsarbetare och villaägare. En modell återfinns i bilaga 4. 

Det finns olika prestationsmått för de behov som företagets kunder har. Som tidigare nämnt så har vi 

använt en frekvent förekommande modell för att klassificerar olika marknadsfaktorer genom ”order-

winning”, ”qualifying” och ”less important factors”. Dessa finns i bilaga 14. 

Det marknadssegment som ”Auto deco primer valve”-systemet har fokus på är Hemanvändare & 

semi professionella användare.  

7.2 Distribution 

Systemet kommer att monteras på Husqvarnas motordrivna produkter och försäljningen kommer ske 

genom Husqvarnas distributörer. 

7.3 Ekonomiska planer/ kalkyler 

Ett önskemål ifrån Husqvarna är att tillverkningspriset inte är mer än 55 kr per ventil, men helst ska 

det inte överstiga 35 kr. 

För projektgruppen är en uppskattning av vad priset kommer att bli svårt att göra, eftersom mer 

arbete kan genomföras för att göra ventilen ännu enklare att tillverka. Materialkostnaden är nästan 

försumbar och den minskar när tillverkningsvolymen ökar, det som kostar är tillverkningstiden.   

Om vi antar att arbetskraften kostar 500kr/h och ventilen får kosta 35 kr innebär det att ventilen får 

ta ca fyra minuter att tillverkas och monteras. Och med en max kostnad på 55kr, ca 7minuter. 

En möjlighet att höja kapaciteten i tillverkningen skulle kunna genomföras med hjälp av digital 

styrning i CNC maskin. Bearbetningen sker genom automatiska verktygsbyten, kombinerat med 

snabba och precisa förflyttningar av den skärande zonen efter ett i förväg bestämt mönster. En hög 

omsättningen leder till att maskinen snabbt kan betala av sig. 

På lång sikt kan man säga lite förenklat att produktiviteten kan öka genom att 

 Ny och bättre teknik introduceras som effektiviserar arbetet.  

 Arbetskraftens kompetens ökas genom utbildning och erfarenhet.  

 Arbetsintensiva och lågproduktiva verksamheter avvecklas eller utlokaliseras till utlandet, 
och ersätts istället av mer högproduktiv verksamhet. 

(Ekonomifakta, 2012) 
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8. Resultat 
 

Projektgruppen är nöjd med resultatet. En lösning som stämmer väl överrens med projektets målbild 
har tagits fram. Den Automatiska Dekompressionsventilen med Primer funktion (Auto Deco Primer 
Valve) kommer att medföra en enklare start av tvåtaktsmotorn och på så sätt bidra till flera 
värdefulla resultat. 
 
Målet var att ta fram en fullt fungerande funktionsprototyp är uppnått och ventilen är utformat på 

ett sätt som är både funktionellt men också fullt tillverkningsbar. Systemet bör bli mer tillförlitligt 

genom att vi har gjort en tydlig uppdelning av den stängande delen av ventilen och bränsletillförseln 

genom den. 

Sekretess 

Startdrag testet som projektgruppen utförde resulterade i att användaren av motorsågen som är 

utrustad med Auto Deco Primer Valve drog två till fyra gånger färre drag innan motorn startar. När 

arbete utförs på besvärliga platser har systemet en stor fördel. Speciellt när användaren behöver 

såga med korta stopp. 

Den största fördelen med ”Auto Deco Primer Valve” är framförallt en minskning av antalet 

startmoment från sex till två, utöver att det krävs färre drag i startsnöret. 

Att lösningen blev mekanisk och inte elektrisk ser vi som en stor fördel då ett av kraven var att det 

ska vara en billig lösning att tillverka, och under jobbiga situationer som naturkatastrofer är det 

fördelaktigt att inte vara beroende av ström.  Under projektets gång så undersöktes alternativa 

lösningar, dessa kan läsas i bilagan 32. 

Undersökningarna som projektgruppen utfört visar även på att om man vill starta motorn med färre 

drag, exempelvis vid kallt klimat så kan en ökning av kompressionen göras, eller att man endast 

använder Automatisk Choke, nackdelen är att dragkraften behöver då ökas. 
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9. Reflektioner och Slutord 

 
Medlemmarna i projektgruppen är väldigt nöjda med arbetet och har lärt sig mycket om hur 

produktutveckling genomförs på ett företag. Projektet har gett en inblick i många områden som är 

aktuella för blivande ingenjörer. 

Arbetet har skett efter en strukturerad metod och hela tiden med strävan efter att på ett 

systematiskt och kreativt sätt arbeta fram ett ingenjörsmässigt resultat. Under hela projektet har 

medlemmarna tagit till vara på respektives styrkor och kompletterat varandra bra.  

De maskintekniska problemen i projektet har varit väldigt komplexa och det var en hög 
inlärningskurva för att sätta sig in i arbetet. Se bilaga 31. 
Vi har haft stor nytta av de kunskaperna som vi införskaffat på Utvecklingsingenjörsprogrammet.   
Som exempelvis konstruktionsteknik, mekanik, hållfasthetslära och Catia, men även att vi har fått en 
rutin av att tänka innovativt och arbeta i projektform. 
  
Husqvarna AB är nöjda med resultatet och tycker att projektgruppen har löst uppgiften på ett 

förtjänstfullt och självständigt sätt. För att citera Johan Hallendorff, 2012: 

Projektgruppen har visat prov på teamarbete, samarbetsförmåga, initiativ och drivkraft samt stort 

förmåga till innovativt tänkande och praktiskt handlag. 

Vidare har projektgruppen visat prov på praktiska handlag inom mekanik samt förståelse och 

användning av CATIA V5. Husqvarna AB är nöjda med resultatet och prototypen kommer att 

användas när vi vidareutvecklar konceptet. 

Vi vill till sist passa på att tacka referensgruppen på Husqvarna, som tagit sig tid att bistå oss  

Johan Hallendorff, Husqvarna AB, Team manager 

Mattias Nybacka, Husqvarna AB, Project Engineer 

Mikael Bergman, Husqvarna AB, Manager Petrol Engine 

Under projektets gång har vi byggt upp ett stort nätverk av kontakter, flertalet företag och personer 
har anlitats för råd och information, så till sist vill vi även rikta ett stort tack till alla som har varit 
delaktiga i projektets framgång. 

Mattias Lindquist, Ph.D. Product Manager Components, Oerlikon Balzers 
Christian Ericson, Service Engineer, Oerlikon Balzers 

Bengt Eriksson B.E Innovation parts 
Håkan Petersson, Verkstadschef på Högskolan i Halmstad 

Robert Szekerka, Pappersfritt Webbyrå; Grafisk formgivning 

Tommy Salomonsson, Universitetsadjunkt Ellära och Mekatronik 

Mikael Haglund, Industriprogramet, Kattegattgymnasiet/ Halmstad 

Och övriga lärare som vi diskuterat med samt studiekamrater, ingen nämnd och ingen glömd!
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Bilaga 1.  – Tvåtaktsmotor 

En tvåtaktsmotor är en förbränningsmotor som framförallt finns i motorsågar och andra motordrivna 

utomhusprodukter där man eftersträvar låg vikt, enkel konstruktion samt okänslighet mot upp och 

ned. 

Systemet bygger på att kolven i varje rörelse uppåt komprimerar bränsleblandningen varefter denna 

antänds, En sådan rörelse kallas takt och motorn har fått sitt namn efter att det går två takter på en 

cykel. Arbetstakten är när kolven rör sig nedåt och genererar kraft och avgastakten är den takt då 

kolven trycker ut avgaserna samt komprimerar luft-bränsle blandningen. En tvåtaktsmotor ger mer 

effekt i förhållande till storlek och vikt än en fyrtaktsmotor.  Och är oftast billigare att tillverka och 

underhålla eftersom den i regel saknar ventiler och därmed har färre rörliga delar, Istället för ventiler 

i topplocket andas tvåtaktsmotorn genom portar i cylinderväggen. 
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Bilaga 2. – Choke och Dekompressionsventil  

 

Choke (Kallstart reglage) 

Choken används för att kväva luft/ bränsleblandningen och på så sätt öka bränsleandelen i motorn. 

Detta behövs för att få motorsågen att tända enklare. Det är viktigt att choken endast är tillslagen 

tills motorn har tänt annars kan det bli för mycket bränsle i motorn och tändstiftet blir surt. 

Dekompressionsventil  

För att underlätta startförfarandet används en dekompressionsventil, den har som uppgift att släppa 

ut en liten mängd av trycket inne i cylindern för att på så sätt slippa dra lika hårt i dragsnöret. 

Dekompressionsventilen stängs sedan vid ett speciellt tryck och måste manuellt öppnas vid nästa 

start. 
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Bilaga 3. – Förgasare 

En motorsåg har oftast en mekanisk förgasare som reglerar bränsleblandningen. Förgasaren regleras 

av ett spjäll som är kopplad till gasen. Vid ökad gas öppnas spjället och ett högre flöde uppstår. 

Luftvägen genom förgasaren kallas venturi. På grund av den minskade arean i minskar trycket 

tillfälligt vilket bidrar till att mer bränsle sugs in och blandas med luften. 

I förgasaren sitter en membranpump pumpar bränsle till förgasaren. Tryckvariationerna i motorns 

vevhus påverkar membranet i pumpkammaren och bränslet flyttas från tank till doseringsfunktionen 

som alltid hålls fylld. 

Vid start är chokespjället helt stängt och gasspjället nästan helt öppet. När kolven rör sig uppåt i 

cylindern och undertryck bildas i vevhuset uppstår ett undertryck i blandningskammaren. 

Bränslet sugs upp ur samtliga spridare och blandas med den lilla luft som passerar förbi 

chokespjället. En fet bränsle-luftblandning sugs in i cylindern. 

Vid tomgång är chokespjället helt öppet. Gasspjället är nästan helt stängt och i ett läge mitt för den 

första lågvarvsspridaren.  

Lufthastigheten förbi spjället är hög och bränsle sugs ut ur den första spridaren. Genom de båda 

övriga lågvarvspridarna går luft in bakvägen och ger en viss förblandning av luft och bensin inne i 

bränslekammaren vid spridarna. I venturin är lufthastigheten lägre än vid gasspjället och trycket 

normalt. Detta gör att högvarvsspridaren inte levererar något bränsle.  

Vid acceleration öppnas gasspjället ytterligare och bränsle levereras även av den mittersta 

lågvarvsspridaren. Den tredje spridaren tar fortfarande in luft bakvägen och högvarvsspridaren är 

stängd. 

Vid fullt öppet gasspjäll är alla spridarna i funktion. Största undertrycket råder mitt i venturin där 

högvarvsspridaren är placerad. Ungefär 90 % av bränslet vid full gas levereras genom 

högvarvsspridaren. 
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Bilaga 4. – Intressentanalys (Stakeholder analysis) 

 

 

 

Exempel på återförsäljare och inköpare är: Kommuner, Räddningstjänst, Bönder, Stugfolk, Lantmän, 

Trädgårdsarbetare och Villaägare. 

De Sekundära intressenterna består av  

 konkurrerande företag som STHIL, Shindaiwa, Meec Tools 

 leverantörer och tillverkare av produktens olika delar 
 Högskolan och Utvecklingsingenjörsprogrammet räknas till en extern intressent även om det 

inte direkt påverkas av projektet. 
 Miljöorganisationer påverkas genom önskemål på produkter med lägre miljöpåverkan. 

 

  

Sekundära 
intressenter 

Primära intressenter 

Husqvarna AB 

Skogsbruk 

Återförsäljare 

Inköpare 
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Bilaga 5. – Tidsplanering 

 

GANTT-Schema 

Med hjälp av GANTT-schemat kan man rada upp alla delmoment som skall utföras under projektet på 

en y-axel. X- axeln visar sedan hur lång tid varje moment bör ta. Det ger en tydlig bild över projektet 

och underlättar att ligga i fas. (Holmdahl, 2009) 
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Tidrapport - Antal timmar som vi har arbetat med projektet 
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Bilaga 6. – Veckorapport
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Bilaga 7. – Exempel på skisser 

 

Sekretess  
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Bilaga 8. –CAD-ritning 

Sekretess 

 

 

  



 

 

Mickelsson. Rikard    
Ekström. Johan  - 11 - 

Bilaga 9. – SLS modell 

Sekretess 
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Bilaga 10. – Funktionsprototyp 

Sekretess 
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Bilaga 11. – Trycktest 
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Bilaga 12. – Värmetest 
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Bilaga 13. – Dragtest 
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Sekretess 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

11 10 6 5,4 3,4 3,1 -3,1 Temperatur  

Drag Antal drag vid olika temperaturer 

450e 

450 ADPV 



 

 

Mickelsson. Rikard    
Ekström. Johan  - 20 - 

Bilaga 14. – Slack 

Tabellen visar vilka svaga och starka sidor motorsågen 450e har när den är i standardutförande och 

när den är modifierad med Auto Dekompression och Primer systemet. 

 450e 
450e Auto Deco 

Primer  

Produkter Allround motorsåg Allround motorsåg 

Kunder 
Hemanvändare & semi 

professionella  
Hemanvändare & 

semi professionella 

Produktspecifikation Hög kvalitet Högt kundvärde 

Produktportfölj 
Trädgårdsredskap & 

skogsmaskiner 
Trädgårdsredskap & 

skogsmaskiner 

Designändringar Långsam utveckling 
Snabbare 

utveckling, 

Kvalitet Viktig Mindre viktig 

Efterfrågan Jämn Ökad 

Volym / Produkttyp Stor volym Mindre volym 

Marginal Medel Högre 

 

 

Konkurrensfaktorer Pris, Traditionsenlig, Leverans Funktioner, Pris 

Order Winners Pris, kvalitet, varumärke 

Tidseffektiv, 
Ergonomisk, 

Naturmedveten 

Qualifiers Rimligt pris Bra pris 

Mindre viktigt  Snabb leverans 

 

 

Interna målsättningar Behålla marknadsandelar 
Öka försäljning, vinna 

ordrar,. 

 

450e Standardutförande 

450e i originalutförande är en stark allroundsåg som företaget tillverkat under en tid. Den senaste 

tiden har produkten mött stor konkurens i form av konkurrenter med lägre pris och olika funktioner. 

Produkten tillverkas på fabriken i Jönköping och befinner sig i slutskedet av produktlivscykeln.  

450e Auto Deco Primer Valve 

Är en ny typ av funktion till motorsågen som företaget bör satsa på för att överleva den avtagande 

450e serien. Här finns det stora fördelar i form av möjligheten att automatisera delar av det tidigare 

manuella systemet. Frågan är bara om det är lönsamt att göra detta eller om det är fördelaktigt att 

använda sig av de resurser som finns att tillgå.  
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Bilaga 15. – SWOT 

För att analysera vilka förutsättningar projektet har så gjorde vi en nulägesanalys i form av en SWOT- 

analys. Undersökningen visar företagets styrkor och svagheter som påverkar dess framgång. Detta 

ger oss en bra bild över vilka fördelar vi bör lyfta fram och vilka nackdelar vi bör vara medvetna om. 

Precis som uppdragsformuleringen tvingar det också oss att i god tid se in i projektet och analysera 

det.   

 

  

[S] Styrkor: 

Stabil projektgrupp med kännedom 
om varandra och hög moral. 

Projektgruppen komplementerar 
varandra bra. 

Projektgruppen kan ta lärdom av 
konkurrenternas  

Husqvarna är världsledande inom 
motordrivna utomhusprodukter. 

Husqvarna har mycket resurser och 
ett gott rykte att bidra med. 

[W] Svagheter: 

Konkurrenterna är etablerade på 
marknaden. 

Leveranstider  

Marginalen på sålda produkter 

Tillverkningsostnader 

Konjunktur 

 

 

[O] Möjligheter: 

Produkten skapar en större 
kundkrets och möjligtvis även en 

ny. 

Intresset hos kunderna finns 

En ny etablering på marknaden kan 
göra att Husqvarna kan ta nya 

marknadsdelar, genom 
differentierad marknadsföring. 

Husqvarna behöver 
Utvecklingsingenjörer för att hålla 

sin marknadsandel gentemot 
konkurrenterna. 

 

 

[T] Hot: 

Projektgruppen har andra kurser vid 
sidan om. 

Projektgruppen har begränsad 
tillgång till skolans verkstad. 

 

 

Ex
te

rn
a

 f
ak

to
re

r 
In

te
rn

a
 f

ak
to

re
r 

Skadligt Hjälpsamt 



 

 

Mickelsson. Rikard    
Ekström. Johan  - 22 - 

Bilaga 16. – Husqvarna 450e  

E – serien 450 är en allroundsåg för den som vill ha 

professionell kvalitet. Sågen är anpassad för att förenkla 

användandet för brukaren. Såsom ett stoppreglage som 

automatiskt ställer sig i ON-läge, verktygslös kedjesträckare 

och även ett genomskinligt bränslefönster. Motorsågen har 

även Smart Start teknik som reducerar dragmotståndet i 

dragsnöret och bränslepumpen för att åstadkomma en relativt 

enkel start 

Generellt är det sex steg för att starta sågen: 

 Steg 1. Tryck upp chokereglaget för att få en rikare 

andel bränsle till motorn 

 Steg 2. Tryck ner dekompressionsventilen. Detta 

minskar kompressionen och ger därmed mindre 

motstånd. 

 Steg 3. Pumpa in mer bränsle till motorn genom 

”Primern” 

 Steg 4. Dra i startsnöret till motorn tänder 

 Steg 5 Tryck tillbaka choken 

 Steg6. Dra i startsnöret tills motorn startar 
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Bilaga 17. – Konstruktions FMEA 

Sekretess 
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Bilaga 18. – ”Auto deco primer valve” – system 

Sekretess 
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Bilaga 19. – Tryckuträkningar 

Sekretess 

 



 

 

Mickelsson. Rikard    
Ekström. Johan  - 26 - 

Bilaga 20. – Pressning 

Sekretess 
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Bilaga 21. – Ishikawadiagram (Fiskbensdiagram) 

Sekretess 
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Bilaga 22. – Patent 
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Bilaga 23. – Ventiler 

Ventil (av medeltidslat. venti´le 'sluss', av lat. ve´ntus 'vind'), styr- eller reglerdon för vätskor 

och gaser. Ventiler används för mycket varierande tillämpningar, t.ex. i vattenledningssystem, 

förbränningsmotorer, hydraulik- och pneumatiksystem. De kan variera i storlek från 

miniatyrventiler i mikromekaniska tillämpningar till ventiler med diametrar uppemot 10 m i 

vattenkraftverk. 

Ventiler kan göras i olika material. Plast förekommer i enkla tillämpningar, medan höghållfast 

stål krävs i hydrauliksystem. En ventils utformning varierar högst avsevärt med 

tillämpningen. Den innefattar med få undantag minst ett rörligt mekaniskt element som 

tillsammans med ventilhuset skapar en varierbar öppningsarea. Härigenom kan sambandet 

mellan flöde genom ventilen och tryckfall över ventilen påverkas. Man skiljer i huvudsak 

mellan två former av ventilelement: slidventiler och sätesventiler. En slid kan utformas som 

en cirkulär stång med ursvarvningar som när den förflyttas axiellt förbinder och varierar 

öppningsarean mellan olika kanaler i ventilhuset. Den kan också utformas med kombinerade 

funktioner; jfr flervägsventil. Slidventiler kan normalt inte göras helt täta. En sätesventil, å 

andra sidan, utformas så att absolut täthet kan garanteras. Ett vanligt utförande är en konisk 

kropp som tätar mot ett cirkulärt säte i huset. Ventilöppningen styrs genom att ventilkroppen 

kan röras axiellt i förhållande till sätet. Ett exempel på sätesventiler är nålventiler. 

Backventiler, vilka används för att förhindra strömning i en riktning men medge fri strömning 

i motsatt riktning, utformas normalt som sätesventiler. I förbränningsmotorer ingår ventiler av 

sätestyp, även kallade tallriksventiler. 

Ventiler utgör i sig själva i många fall integrerade reglersystem, där olika hydrauliska 

storheter som tryck, flöde och tryckfall kan regleras; jfr styrventil, tryckbegränsningsventil 

och tryckreduceringsventil. Ventiler som är specialutformade för att ingå i reglertekniska 

tillämpningar kallas 

servoventiler. De 

kännetecknas av hög 

bandbredd. 

Ventilblock används för att 

skapa kompakta 

konstruktioner när flera 

ventiler skall integreras till ett 

system. Ledningar mellan 

ventiler ersätts därvid med 

kanaler i blocket. 

Konstruktionsprincipen 

tillämpas ofta i integrerade 

styrsystem för hydraulik och 

pneumatik.  

 

 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/ventil/341136, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-21. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/flerv%C3%A4gsventil
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/styrventil
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/tryckreduceringsventil
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/tryckreduceringsventil
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Bilaga 24. – Product Creation Process 
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Bilaga 25. – Värmeutvidgning 

Sekretess 
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Bilaga 26. – Fjäderuträkningar 

Sekretess 
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Bilaga 27. – Förenklad CAD-ritning 

Sekretess 

  



 

 

Mickelsson. Rikard    
Ekström. Johan  - 45 - 

Bilaga 28. – Projektplanering 

Projektgruppens gemensamma kaländer synkroniseras automatiskt mellan projektdeltagarnas 

datorer och telefoner. 

 

 

 

 

Gmail veckoplaneringen i dator. 
 

Gmail veckoplaneringen i 
smartphone. 
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Bilaga 29. – Logotyper 
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Bilaga 30. – Verkstadsarbete 
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Sekretess 
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Bilaga 31. – Assembly 

Sekretess 
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Bilaga 32. – Alternativa lösningar 

Elstart 

Elstart ger en möjlighet att komma undan behovet av dragsnöre och istället starta motorn med hjälp 

av ett knapptryck. 

Den största anledningen till att elstart i nuläget inte förekommer i motorsågar är vikten. En motorsåg 

ska vara så lätt och rörlig som möjligt. 

Projektgrupen har dock undersökt möjligheten att implementera elstart i en motorsåg. 

Det som behövs är en liten elmotor, ett batteri som helst är uppladdningsbart, samt en transmission 

mellan motorn och svänghjulet för att överföra kraften från elmotorn. 

För att erhålla en gnista från tändstiftet krävs ett varvtal på ca 700 rpm.  

Detta varvtal måste åstadkommas snabbt dvs. det kommer att krävas en relativt explosiv motor. 

Dessutom måste motorn övervinna kompressionen främst från stillastående läge då motståndet är 

störst. Vi har inte utfört några vidare tester om momentet som krävs men svårigheterna är att få en 

tillräckligt stark och explosiv motor som dessutom har låg vikt. 

För att få högre kraft är det möjligt att använda kugghjul.   

Med ett kugghjul som går från litet till större så kan man ta tillvara en större kraft, dock förlorar man i 

varvtal då det större kugghjulet har längre väg att snurra.  Vid diskussioner med Tommy 

Salomonsson, Universitetsadjunkt Ellära och Mekatronik på Högskolan i Halmstad så kom vi fram till 

dessa fördelar och nackdelar med att använda elstart. 

Fördelarna med ett elstart system hade varit att sågen blir: 

 Lättstartad 

 Underlättar för kroppen 

Nackdelarna är att sågen blir: 

 Dyrare 

 En betydande viktökning tillkommer 

 Kräver mer utrymme vilket gör att den dessutom blir större 

 Mer teknik kan leda till fler problem 

 Batteriet blir sämre i kylan 

I nuläget är det svårt att få till en billig och lätt lösning till ett elstartsystem men då tekniken 

utvecklats mer så kan elstart bli aktuell i framtiden. 
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Solenoidstyrd Ventil 

En alternativ lösning som projektgruppen har undersökt är möjligheten att styra ventilen med hjälp 
av en solenoid. Detta är en ventiltyp som styrs av en elektrisk ström genom en elektromagnet. Det 
finns olika solenoidstyrda ventiler men de vanligaste är en två-ports ventil, som har endast två lägen, 
på eller av. 
 
 För att göra detta möjligt behövs el som ger en puls till Solenoid att stänga. Projektgruppen 
undersökte om det var möjligt att ta någon ström ifrån magneten på svänghjulet men det visade sig 
att den var allt för strömsnål för att klara av att stänga en Solenoid som kräver relativt mycket ström. 
Lösningen blir att koppla ännu en magnet till svänghjulet för att åstadkomma den kraft som är 
nödvändig. 
Fördelen med att ventilen är Solenoidstyrd är att få ett säkrare system som kan kontrolleras av 
varvtalet på svänghjulet. Nackdelarna är att det blir ett mer komplext och dyrare system. 
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Ytbehandling 

Kolven i en ventil rör sig neråt när ventilen öppnas, och uppåt när den stängs. Materialets 

ojämnheter i intilliggande ytor ger upphov till friktion, vilket innebär att rörelseenergi blir till oönskad 

värme samt bidrar till förslitning. Toleranserna och ytfinheten på kolvens kontaktytor måste vara 

mycket fina för att förhindra byrålådseffekt5.  

När vi påbörjade projektet så undersökte vi om det problemet kunde lösas genom att genomföra en 

ytbehandling av kontaktytorna på ventilens rörliga delar. 

Vi kom fram till att på den tidigare ventilen som Husqvarna experimenterat med så har 

konstruktionen varit så grov att en ytbehandling hade varit nödvändig. 

Men en ytbehandling innebär en extra kostnad vid tillverkning av ventilen, och eftersom vi önskar 

hålla nere tillverkningskonstanden så la vi ner mycket tid på en tillförlitlig konstruktion och 

noggranna måttsättningar av toleranser i den nya konstruktionen av ventilen så att en ytbehandling 

inte ska vara nödvändig för funktionen. 

Friktion och slitage på verktyg och komponenter leder årligen till kostnader på flera miljarder euro 

(Oerlikon, 2011). 

En ytbehandling gör att ventilen kan prestera ännu bättre men är inte en kostnadseffektiv lösning i 

detta skeende, men kan vara en möjlighet i framtiden om tillverknings volymen ökar. 

Ytbehandling av de rörliga kontaktytorna är inte specifikt för Auto Deco Primer Valve, utan kan med 

fördel appliceras på andra ventiler eller maskinelement för att erhålla fördelarna med låg friktion. 

Det finns flera företag som tillhandahåller tjänster med ytbehandling, under projektet så har vi haft 

kontakt med Mattias Lindquist som är produktansvarig på Oerlikon Balzers som är världsledande 

leverantör av ytbeläggningar (Oerlikon, 2011). 

För att behandla en ventil så lämnas den demonterad till företaget tillsammans med en ritning med 
vilka ytor som ska beläggas d.v.s. funktionsytorna. I verkstaden fäster man delarna med 
magnethållare och tvättar av dem innan beläggningen appliceras. Materialet behöver tåla 
beläggningstemperaturen som är ca 200 C° om den inte ska riskera att tappa mekaniska egenskaper. 
För att ge en god förutsättning för ett bra resultat så behöver kontaktytorna ha tillräcklig ytfinhet, 
med en max tolerans Ra 0,4 µm.  

En beläggning är bara några få tusendels millimeter tjock men starkare än stål, och dessa låga 
friktionsbeläggningar är extremt nötningsbeständig. Den optimala beläggningen bestäms på grundval 
av både villkoren för användning och ekonomiska överväganden. Materialet och egenskaperna hos 
beläggningar kan väljas för att passa kundens krav. 

  

                                                             
5 En dysfunktion i ett mekaniskt system, där en komponent som är avsedd att glida i ett mellanrum istället 
hamnar i ett snett läge där dess tvärsnitt blir så stort att glidningen försvåras. 

http://www.oerlikon.com/balzers/en/products-and-services/
http://www.oerlikon.com/balzers/en/products-and-services/
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dysfunktion&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A4rsnitt
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Nanoteknologi 

Atomer på en liten skala uppför sig inte som på en stor skala… Så, när vi går ner och leker med 

atomerna på nano skala, arbetar vi med helt andra lagar - Richard Feynman 

Nanomaterial är ett aktuellt ämne i många sammanhang. När man bygger upp material med mycket 

små kristaller så kan man få radikalt annorlunda egenskaper för materialen jämfört med samma 

material med normal storlek på kristallerna.  

Nanoteknologi innebär, enkelt framställt, tillämpningar inom nanovetenskap för att kontrollera 

ämnen inom storleksområdet 1 till 100 nanometer (C.N.R Rao, 2011). 

Nanostrukturerade ytor som inte repas och inte blir smutsiga har börjat dyka upp på marknaden men 

tekniken är ännu väldigt omdebatterad, främst på grund av toxiska egenskaper som kan vara farliga 

för människor och miljö. 

Vi har varit i kontakt med företag Applied Nano Surfaces för att se om deras metoder kan vara 

fördelaktiga till projektet, deras Nanolager ger en dimensionsökning på ca 5 mikrometer. 

 

 

 


