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Abstract
Husqvarna is a world leading producer of chainsaws with a well-established brand name. 
Husqvarna now has an interest in investigating the possibiltiy to expand their production of chains 
and guide bars to include cutting equipment for timber-harvesters.

This project is a technical study which aims to answer questions about cutting equipment for 
timber-harvesters that have been decided in cooperation with Husqvarna. The questions have 
mainly been focused on forces, cutting speeds, service and maintenance -as well as general 
questions regarding the size of the Swedish market.

Two methods have been applied to answer the questions. Interviews with retailers of harvesters, 
producers of harvester heads and harvester drivers.

The main findings in this project show that there is a relatively small selection of harvester chains 
on the Swedish market. In contrast to the selection of harvester chains the selection of guide bars is 
quite large. Ranging from solid bars to bars with a replaceable sprocket nose with a special alloy to 
bars with special easy to fit attachments. In total: timber-harvesters on the Swedish market demand 
for a number of harvester chains that is between 600 000 – 1 000 000 and between 85 700 – 167 
700 for guide bars. There are big differences between chains and harvester chains when it comes to 
cutting speeds, chain forces  and depth gauge settings. In general significantly higher standard of 
requirement is set on the harvester chain. When it comes to kick-backs and vibrations however, 
standards are higher for handheld chained machine.
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Sammanfattning
Husqvarna är idag världsledande inom motorsågar och ett väletablerat varumärke inom produktion 
av motorsågar och kringutrustning till motorsågar. Skärutrustning till skördare är ett närbesläktat 
område vilket har föranlett ett intresse att undersöka möjligheterna att expandera Husqvarnas 
produktsortiment till att inkludera även kedjor och svärd till skördare.

Målet med projektet är att göra en teknisk utredning i syfte att besvara frågeställningar kring 
skärutrustning till skördare som utarbetats i samarbete med Husqvarna. Frågorna är fokuserade 
kring krafter, skärhastigheter, service och underhåll och allmänt kring storleken på marknaden.

Problemet har angripits med hjälp av två metoder. Den ena metoden är intervjuer av återförsäljare 
av skördare, -förare och tillverkare av skördaraggregat. Den andra är en litteraturstudie som sedan 
kombineras med intervjuerna till ett resultat.

Huvudresultatet visar att det finns ett relativt litet utbud av kedjemodeller på marknaden, medan det 
finns betydligt fler varianter av maskinsvärd. Solida svärd, svärd med utbytbar topp som har en 
speciell härdning och svärd med ett snabbfäste. Totalt förbrukas det mellan 600 000 – 1 000 000 
kedjor per år och 85 700 – 167 700 maskinsvärd per år i Sverige. Det finns även stora skillnader 
mellan motorsågskedjor och skördarkedjor gällande skärhastighet, kedjekraft och skärdjup. Inom 
alla dessa områden har skördarkedjorna har markant högre krav ställda på sig. Gällande kast och 
vibrationer ställs det dock högre krav på motorsågskedjan.



Terminologi

Boreala regionen En klimatzon på det norra halvklotet bestående av barrskog och tundra

Delning   Ett mått på storleken på kedjan som vanligtvis mäts i tum.  Mäts 
genom att ta avståndet mellan tre efterföljande nitar i en kedja delat på
två.

Gallring En beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av 
virke

m3sk skogskubikmeter vilket avser hela stamvolymen, inklusive bark, 
ovanför stubbskäret.

Skotare Skogsmaskin som används för att transportera träd som skördaren fällt

Skördare Skogsmaskin som används för att fälla, kvista och aptera träd

Slutavverkning Sista avverkning av ett skogsområde

Spårvidd  Bredden på den del av drivlänken som löper i svärdets spår.

Svärdmatningstryck Det pålagda trycket på svärdet vid kapning

Virkesförråd Den sammanlagda volymen ved av ett skogsbestånd
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1 Inledning

1.1 Företagspresentation – Husqvarna Group
Husqvarna har en lång och traditionsrik historia. 1689 grundades Husqvarna som en statlig 
vapenfabrik. Verksamheten övergick 1757  till privata ägande och under den senare hälften av 1800-
talet började Husqvarna även tillverka produkter för civilt bruk. Den första civila produkten att 
tillverkas i Huskvarna var symaskiner. Produktionen utökades sedemera till att bland annat 
inkludera kaminer, spisar, motorcyklar, gräsklippare, motorsågar och mikrovågsugnar. 
Vapenproduktionen fanns kvar som en del av företaget ända fram till 1989[1].

Koncernen är idag världsledande inom motorsågar, trimmers, gräsklippare och trädgårdstraktorer. 
Totalt har Husqvarnakoncernen i dagsläget ca 14 000 anställda och omsatte 2013 över 30 miljarder 
SEK. Husqvarna Group äger varumärken som Gardena, Jonsered, Klippo och Diamant Boart. 
Nästan nittio procent av Husqvarna Groups marknad är inom Europa och Nordamerika.[2]
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Figur 1: Övergripande tidslinje över Husqvarnas historia [1]



Husqvarnas vision[3]:

Vår vision är att människor ska kunna njuta av välskötta trädgårdar, parker och skogar, byggnader 
och vägar.

Husqvarnas affärsidé[3]:

Vi utrustar konsumenter och professionella användare med innovativa kvalitetsprodukter och 
lösningar som underlättar trädgårds-, park-, skogsvård och byggnadsarbete.

1.2 Bakgrund
Husqvarna vill undersöka möjligheterna för att utöka deras produktion av såg-kedjor och svärd till 
att inkludera även kedjor och svärd till skördare. Det finns dock ingen större kunskap inom 
företaget kring vilka krav som ställs på produkterna eller hur marknaden för skärutrustning till 
skördare ser ut överlag.

1.3 Syfte
Huvudsyftet med examensarbetet är att göra en teknisk utredning som ämnar att ta reda på hur stor 
marknaden är och vad som förväntas utav ett svärd och en kedja till skördare. Detta ska kombineras 
med en jämförande analys där motorsågskedjor jämförs med en skördarkedjor. Detta för att 
Husqvarna ska kunna få en överblick över marknaden som ska stå till grund för beslut kring 
forstatta undersökningar om skärutrustning till skördare. Det huvudsakliga fokuset ska vara på 
kedjor till skördare medan svärd har sekundär prioritet.

1.4 Problemformulering
För att Husqvarna ska kunna ta ett välgrundat beslut över huruvida det är lönsamt att försöka 
etablera sig på marknaden krävs information kring vilka krav som ställs på produkten gällande pris 
och egenskaper. Utöver det är det viktigt att veta hur stor marknaden är och vilka konkurrenter som 
finns på området.
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1.5 Mål
Projektmål

En utredning ska utföras. Den ska ta reda på vilka tekniska krav som ställs på skördarkedjor och 
maskinsvärd samt ge en översikt av marknaden i Sverige. En jämförande analys av motorsågskedjor
och skördarkedjor ska också vara inkluderat i de områden där det är relevant.

Delmål

• Hämta information i olika databaser på nätet eller bibliotek

• Anordna intervjuer

• Utför intervjuer

• Analysera och sammanställ information

Effektmål

Projektets effektmål är att rapporten ska kunna stå till grund för Husqvarnas framtida  beslut över 
huruvida det finns anledning att vidare undersöka möjligheten att ge sig in på marknaden eller inte.

1.6 Avgränsningar
Eftersom arbetet är begränsat till 10 veckor så utelämnas arbete med koncept- och 
konstruktionförslag för skärutrustingen och allt fokus hamnar på den utredande delen. Projektet har 
således lite av en förstudiekaraktär. Vidare valdes att begränsa sig till den svenska marknaden då 
tidsrymden inte är tillräcklig för att göra en tillfredsställande undersökning av övriga marknader.
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2 Metod

2.1 Intervjuer
Parallellt med litteraturstudierna utförs intervjuer. Syftet med intervjuerna är att få ut information 
som är svår att få genom en litteraturstudie. Ett nödvändigt första steg i undersökningen innan det är
möjligt att kunna anordna intervjuer är att ta reda på grundläggande information om marknaden för 
att på så sätt veta vilka tillverkare av skördare och skördaraggregat som finns och även undersöka 
var det kan finnas förare att intervjua.

Intervjuerna riktar in sig på tre grupper: Återförsäljare av skördare, skördarförare och tillverkare av 
skördare/skördaraggregat. Intervjuerna ska följa något som liknar en semistrukturerad nivå vilket 
betyder att vissa ämnesområden och frågor förbereds av intervjuaren men det finns inget förbestämt
frågeformulär som ska följas till punkt och pricka[4]. Ett passande koncept för det här arbetet då 
den projektansvarige har låg initial kunskap i ämnet. Se bilaga 1 för ett exempel hur ett formulär 
kunde se ut inför en intervju.

Eftersom kunskapen om skördare, kedjor och svärd initialt är låg kan stora delar av informationen 
ur de inledande intervjuerna användas som underlag till vad som vidare har behov av att undersökas
i litteraturstudien och vice versa så kan information från litteraturstudien ligga till grund för vilka 
frågor som ställs på intervjuerna.

2.1.1 Återförsäljare
Intervju av återförsäljare av skördare och reservdelar utfördes tidigt i arbetet för att kunna ställa mer
överblickande frågor över marknadsläget. Frågor kring vilka sorters kedjor och svärd som finns, 
varför dessa finns, prisöverblick och allmänna frågor kring vad återförsäljaren har kunskaper om.

Försäljaren som intervjuades var Daniel Hovila som främst ansvarar för försäljning av reservdelar 
hos AN Maskinteknik AB. Företaget är lokaliserat i Haparanda och är återförsäljare av Ponnse 
skogsmaskiner i Norrbottens län. Samt begränsad erfarenhet av att köra skördare.

2.1.2 Förare
För att hitta förare att intervjua användes personliga kontakter. Fokus här är att ställa frågor kring 
arbetet som skördarförare. Vilka haverier som sker, hur ofta kedjan slipas/byts och liknande frågor 
för att på det viset kunna fastställa information kring slitage, preferenser och andra frågor som 
uppkommer under arbetets gång. Frågorna formuleras om och nya frågor kan läggas till eftersom 
arbetet fortlöper då det är svårt i ett tidigt skede att veta vad som är relevant.
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Slutligen intervjuades tre förare angående ovanstående frågeställningar:

Erik Hjort-Rova

Mats Rautila

Daniel Noppa 

2.1.3 Tillverkare
Tillverkare utav skördare eller helst skördaraggregat intervjuas för att ta få reda på mer tekniska 
detaljer kring till exempel skärhastigheter eller krafter i svärd/kedja. Här finns inget större utrymme 
för personliga subjektiva åsikter. För detta ändamål hölls mailkontakt med Ronny Hagman som är 
hydraulikansvarig på Log Max (med fabrik i Grangärde i Dalarna). Log Max är en utav världens 
största tillverkare av skördaraggregat. 

2.2 Litteraturstudie
Litteraturstudier utförs parallellt med intervjuerna. Att utföra en litteraturstudie innebär att 
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett specifikt ämne eller 
område[5]. Det första steget är således att söka igenom och samla på sig så mycket tillgänglig 
litteratur som möjligt för att sedan plocka ut de delar som har relevant information. Resultatet från 
litteraturstudien kommer vara en del av den slutgiltiga marknadsundersökningen och blir i det här 
fallet väldigt bred. 

Litteraturstudien kommer att handla om skärutrustning till skördare, skogsbestånd och 
kringutrustning till skärutrustning som till exempel smörjning. Studiens fokus är dynamisk och kan 
styras mot vissa specifika ämnen med underlag av informationen från intervjuerna och översikten 
av marknaden beroende på vad som behöver undersökas.

Först studeras den svenska skogen. Här är det intressant att veta vilken sammansättning skogen har 
samt storleken på skogsindustrin. Detta för att ge en första idé över storleken på marknaden och 
vilken slags avverkning samt vilka volymer det rör sig om. Det följs upp information kring antalet 
skördare i Sverige samt hur dess sågenhet fungerar.

Sedan studeras teori kring kedjans mekanik och träets egenskaper. Främst används här teori som är 
tillhandahållen av handledaren på Husqvarna. Detta är för att bilda en grundläggande förståelse 
kring hur kedjan beter sig vid kapning. Det är nödvändigt för att kunna tillskansa sig information 
och dra relevanta slutsatser av det som fås ut av undersökningen.

Sist kommer teorin kring övriga ämnen som tas upp i rapporten som till exempel smörjning och 
haverier som vanligen inträffar.

2.3  Sammanställning
För att knyta ihop informationen från intervjuerna och litteraturstudien utförs en sammanställning 
av resultaten till en marknadsundersökning med tillhörande personliga reflektioner och 
rekommendationer kring resultatet.
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3 Teori
Här genomgås all underliggande teori till resultatet

3.1 Svensk skog
I det här avsnittet avhandlas svensk skogs sammansättning och avverkningsvolym.

3.1.1 Virkesförrådet
Eftersom nästintill hela landet ligger i den boreala regionen så är svensk skog dominerad av 
barrträd, främst Tall (Pinus sylvestris) och Gran (Picea abies) som tillsammans utgör över 80% av 
virkesförrådet samt den avverkade volymen. Det gör att Sverige har en skog som är relativt artfattig
jämfört med många andra länder. Sedan 1970-talet har även Contorta (Pinus contorta) som är en 
form av tall  planterats i Sverige. Beståndet har sedan dess stadigt växt till dagens 1,2% utav 
virkesförrådet. Contorta har ungefär 40% högre tillväxt än Tall vid mark med låg bördighet men har
också en tendens av att bli krokigare. Tall slutavverkas i vanliga fall vid 80-120 års ålder och gran 
vid 65-110 års ålder. Före det sker en eller flera gallringar som kräver arbete med skördare [5].

Bland lövträden är björken den vanligaste i virkesproduktion. Det finns två arter av björkar i 
Sverige som avverkas, vårtbjörk (Betula pendula) och glasbjörk (Betula pubescens). Dessa växer 
oftast blandat. I tabell 1 finns olika trädslag listade och dess storlek av det svenska virkesförrådet 
[6].

6

Tabell 1: Sveriges virkesförråd sorterat efter 
trädslag i miljoner kubikmeter och som andel av 
hela virkesförrådet [5]

Trädslag Andel (%)
Gran 1247 41,5
Tall 1174 39,1
Björk 363 12,1
Asp 50,2 1,7
Al 44,7 1,5
Contorta 35,6 1,2
Ek 34,5 1,2
Bok 17,6 0,6
Sälg 14,2 0,5
Övriga 18,3 0,6
Summa 2999 100

miljoner m3 



3.1.2 Avverkning
I Sverige är avverkningsvolymen årligen cirka 80 miljoner m3sk. Till största del kommer detta från 
slutavverkning dock så gallras ungefär en dubbelt så stor areal varje år, 360 000 hektar jämfört med 
180 000 hektar för slutavverkning . Röjning sker också över en större areal än slutavverkning, 260 
000 hektar. Röjning sker dock endast i undantagsfall med skördare och inget trä tas normal till vara 
på. Inom kategorin övrigt faller sådant som till exempel avverkning av enstaka träd eller avverkning
och bortforsling av träd som är vindfällen. Det stora antalet vindfällen orsakade av stormar förklarar
alltså den stora andelen som faller in under kategorin övrigt under säsongen 2004/05 jämfört med 
2011/12 [5].

Majoriteten av den totala avverkningsvolym består av Gran (52%) följt av Tall (33%). Lövträd står 
för 15% av avverkningsvolymen. Det påvisar en viss diskrepans från virkesförrådet [5]. Den största 
mängden avverkning sker i Götaland där ungefär 30 miljoner m3 sk avverkas och den minsta i Norra
Norrland där ungefär 10 miljoner m3 sk avverkas årligen..

3.2 Träets egenskaper
Trä som är ett organiskt material är väldigt svårt att beskriva matematiskt med några enkla, mätbara 
parametrar. Egenskaperna varierar bland annat beroende på trädslag, densitet, klimat, fukthalt m.m. 
Det svenska klimatet gör att skogen i Sverige växer relativt sakta jämfört med andra länder. Det gör 
att träden i Sverige har en högre densitet än liknande träd som planterats i till exempel Brasilien [7].

Cell- och fiberstrukturen som träd har gör även att trä är ett ortotropt material vilket betyder att dess
egenskaper varierar i tre riktningar: radiell, tangentiell och longitudinell riktning och man måste 
således även veta i vilken riktning man skär för att kunna approximera skärkrafter [7]. 

Under 150ºC kan det ungefärligt sägas att träets egenskaper (till exempel styvhet, styrka) ökar 
linjärt med sjunkande temperatur. Det vill säga, träet kommer vara hårdare och styvare att skära av 
vid låga temperaturer [8]. Träets egenskaper som är utav intresse vid kapning kan således anses vara
linjära.
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Tabell 2: Avverkningens fördelning volymmässigt över 2 exempelsäsonger [5]

Huggningsart/
Avverkningsår Slutavverkning Gallring Röjning Övrigt Totalt

Miljoner m3 sk
2004/05 46,7 26,4 1,6 22,7 97,5
2011/12 45,8 28,4 0,8 6,9 80,2



3.3 Skördare på marknaden
Globalt sett avverkas årligen 3,5 miljarder m3sk varav 55% avverkas manuellt (t.ex. yxa eller 
motorsåg), resterande 45% procent avverkas maskinellt[9][10]. Av den maskinellt avverkade delen 
består ungefär 65% av tree-length metoden som kortfattat innebär att hela träd kapas, avkvistas och 
sedan dras till en väg. Dom resterande 35% består av den andra metoden som är cut-to-length. Det 
är denna metod som dominerar i Sverige med ett skördar/skotar system som arbetar samtidigt[11]. 
Marknaden globalt ser således lite annorlunda ut än den svenska.

Det existerar ingen statistik över antalet skördare i Sverige. Dock finns det statistik över antalet 
registrerade skotare som sålts i Sverige. Eftersom normen i Sverige är att köra i lag med en skotare 
och en skördare vid avverkning kan antalet skotare användas som en uppskattning för antalet 
skördare. Förväntningen är det finns ungefär lika många skördare som skotare. Möjligtvis något 
färre skördare [12].  2012 såldes 335 skotare, motsvarande siffra under 2013 är 257 stycken se 
tabell 3 för antalet sålda skotare i Sverige sorterat efter år och märke de senaste fyra åren.

En undersökning visade på att det fanns kring 1000 skördar-skotar uppsättningar som användes för 
slutavverkning och nästan 100 ekipage till bränsleuttag [13][14]. Givet att det gallras en dubbelt så 
stor areal varje år relativt slutavverkning och att antalet skotare enbart under de senaste fyra åren 
varit 1293 så är det ett rimligt antagande att antalet uppsättningar totalt sett är signifikant högre än 
1000.

3.4 Skördaraggregat
Det absolut vanligaste skördaraggregatet är ett med ett sågsvärd. Aggregatet består av en sågenhet 
som är den del som sköter själva kapningen av trädet inkluderat kedja/svärd vilket ges en mer 
genomgående beskrivning i avsnitt 3.4.1. Utöver sågenheten finns även en kvistningsenhet och en 
matningsenhet. Kvistningsenheten består av ett antal avkvistningsknivar som ska kapa av grenarna 
på trädstammen. Matningsenheten består av ett antal synkroniserade rullar som matar stocken för att
möjliggöra avkvistning och kapning av stocken till lämpliga längder. Matningskraften ligger 
normalt mellan 13-36kN beroende på storlek på aggregatet [15].
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Tabell 3: Antalet sålda skotare i Sverige sorterade efter försäljningsår och märke [14]

Märke 2010 2011 2012 2013 Totalt Andel (2010-2013)
John Deere 118 177 127 94 516 39,91%
Komatsu 76 87 63 63 289 22,35%
Rottne 41 53 41 30 165 12,76%
Ponsse 38 32 56 28 154 11,91%
Eco Log 14 20 29 19 82 6,34%
Gremo 16 17 11 13 57 4,41%
Tigercat - 7 8 6 21 1,62%
Logset - 5 0 2 7 0,54%
El Forest - - - 2 2 0,15%
Totalt 303 398 335 257 1293



Idag används enbart engreppsskördare vilket innebär att ett aggregat sitter monterat på skördarens 
kran. Det aggregatet fäller, avkvistar och kapar trädet i lämpliga längder. Tidigare skördare har 
använt ett tvågreppssystem där fällningen skett med ett aggregat monterat på kranen medan 
avkvistning och kapning skett med ett separat aggregat monterat på basmaskinen. Det har således 
varit nödvändigt att ”greppa” trädet två gånger gentemot dagens en gång. Det systemet har fasats ut 
under 90-talet [16][17].

Det finns även konkurrenter till sågsvärdet. Vid röjning av klen skog finns det möjligheter att 
använda andra typer av aggregat än det traditionella sågsvärdet. Det vanligaste alternativet är 
hydrauliska klippar som klipper av träden med antingen en giljotin eller en till två knivar. 2008 
fanns det kring 100 ekipage i Sverige som arbetade helt eller delvis arbetade med bränsleuttag, 
vanligtvis till flis. 70% av dessa använde klippar medan endast 20% använde sågsvärd. Resterande 
10% besår utav sågklingor, som antingen är en roterande skiva med sågtänder eller en cirkulär skiva
med en sågkedja[14]. 

Den största fördelen med klippar gentemot sågsvärd är att den enklare konstruktionen gör den 
billigare i inköp och driftsunderhåll. Nackdelarna är dock att den inte går att ställa om till 
användning i annan skog likt det går att göra med ett sågsvärd vilket gör att klippen är mindre 
flexibel och lämpar sig bäst när ekipaget enbart avverkar klen skog [14]. Det är även ineffektivare 
vid fällning eftersom klippen saknar matarhjul så måste hela trädet vältas ner på marken istället för 
att använda matarhjul vilket gör att risken är större att närliggande trädkronor är ivägen när trädet 
ska vältas ner på backen. [18]

3.4.1 Sågenheten
I den traditionella sågenheten till skördare används en flödesstyrningsventil för att korrigera 
hydraulmotorns varvtal och således styra kedjehastigheten. Svärdmatningen styrs av en separat 
cylinder och styrs av en ventil som hålls under konstant tryck. Det här systemet medför att 
kedjehastigheten varierar kraftigt under en kapning. Hastigheten sjunker momentant långt under den
inställda hastigheten när kedjan går in i träet och ökar sedan etappvis för att efter kapet få en 
eftersläng med hastigheter över den inställda. [31][Ronny]

Med en jämnare hastighet är det möjligt att sänka kaptiden. En sänkt kaptid är eftertraktad även  av 
andra orsaker än ren tidsbesparing. Under ett kap så sjunker stockänden neråt vilket ger upphov till 
krafter som ger kapsprickor vid kapsnittet. Ett snabbare kap minimerar risken för dessa sprickor. 
För att undvika kapsprickor krävs en kaptid på under en sekund för att stockänden inte skall hinna 
sjunka. [19].

Företaget Parker Hannifin har utvecklat motorn F11-iP som styr svärdmatningstryck och 
kedjehastighet med samma ventil som är integrerad i motorn. I den här lösningen styrs 
svärdmatningstrycket för att erhålla en jämn kedjehastighet. Det har visat sig bibehålla rätt 
kedjehastighet mycket bättre jämfört med den traditionella sågenheten. Med motorn F11-iP så 
optimeras inställningarna redan i fabrik (eftermontage är dock möjligt på vissa nyare aggregat) för 
ett specificerat drivhjul och föraren kan således inte ställa in varvtal och svärdmatningstryck. 
[Ronny][19]
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Motorsågar drivs normalt av en två-takts bensinmotor i storleksordningen 35-120cm3 beroende på 
användningsområde. I mindre utsträckning finns även batteri- och eldrivna motorsågar.

3.5 Kedjans komponenter
I det här avsnittet beskrivs kedjans olika komponenter. Principerna gäller för både skördar- och 
sågkedjor om inte annat anges.

3.5.1 Skärtand
Komponenten med den mest komplexa geometrin i en kedja är skärtanden. Hur skärtanden är 
utformad och slipad har stor inverkan på vilka skärkrafter som uppstår vid sågning. Hur många 
skärtänder och i vilken sekvens det sitter varierar mellan kedjor men varannan skärtand sitter på 
vänster sida och varannan på höger sida. 

De vinklar och mått som är intressanta för en användare av kedjan är underställningsklacken, 
eggvinkeln, stötvinkeln och filningsvinkeln (se figur 3). Eftersom det är det som en användare kan 
justera genom slipning. Hur långt ner man filar underställningsklacken påverkar skärdjupet 
eftersom underställningsklacken 'glider' på träet så blir det ett stopp för hur djupt skäreggen kan gå. 
Länken är dock inte fixerad vilket gör att lutningen på hela länken relativt träet kan variera vilket 
gör att skärdjupet och sträckkraften i kedjan inte är konstant.
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Figur 2: Sågkedjans olika komponenter [7]



Eggvinkeln, stötvinkeln och filningsvinkeln påverkar alla hur skäreggen kommer att skära in i träet 
och hur spånbildningen blir. I figur 4 syns några vanliga geometrier för en skärtand sett framifrån.  
Det är även viktigt att ta hänsyn till hur vass skäreggen. Det är en svårmätt parameter men det 
medför att skärtanden måste slipas om när den slitits för mycket för att återfå sin skärgenskaper.

En skärtand med en större hörnradie som till exempel en chipper klarar bättre av att hålla en vass 
skäregg jämfört med en skärtand med en mindre hörnradie. Speciellt i tuffare terräng med sand och 
jord [7].

Nackdelen med en större hörnradie på skärtanden är att det medför att ett fiber i träet blir kapat flera
gånger vilket leder till oönskade förluster. Med ett ökat skärdjup kan dessa förluster minimeras men 
det leder också till högre skärkrafter vilket ökar effektbehovet på sågenheten. En lösning på det 
problemet är att minska antalet skärtänder genom att använda en så kallad skip sequence kedja (se 
figur 5) som har färre antal skärtänder. Nackdelen med färre skärtänder är att det ger en ojämnare 
gång [7]. 
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Figur 4: Olika geometrier på skärtanden 
[7]

Figur 3: Skärtandens geometri [7]



Till motorsågar finns en vilja att reducera vibrationer eftersom det kan orsaka vibrationsrelaterade 
skador för den handhavande. Ett sätt att reducera vibrationer är genom att ta bort lite material från 
hälen på skärtanden. Det motverkar att skärtanden fastnar mellan träet och svärdbommen vilket 
leder till lägre vibrationer i kedjan (se figur 6).

3.5.2 Drivlänk

Drivlänken (se figur 7) går i svärdets spår, bredden på den del av drivlänken som löper i svärdets 
spår är kedjans spårvidd. Det avgör vilken typ av svärd som kan användas.
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Figur 7: Drivlänk med 
spårvidden markerad [7]

Figur 6: Vibrationsdämpande skärtand 
[Per]

Figur 5: Kedja med standard och skip sekvens 
[7]



Det är vanligt att det finns ett hål i den del av drivlänken som går i svärdets spår som ska göra att 
mer kedjeolja transporteras runt och därmed smörjer hela kedjan och svärdet bättre. Detta illustreras
i figur 8.

Ett vanligt problem med motorsågar är att man får ett kast som innebär att kedjan hugger tag i träet 
man sågar i. Risken är särskilt stor vid sågning i den så kallade kastsektorn (se figur 9). Kedjan 
hugger tag i träet och slungar svärdet och sågen uppåt med hjälp av energin från den roterande 
kedjan. Till motorsågar finns det drivlänkar som ämnar att reducera kastrisken i en motorsåg, så 
kallade bumper drive links (se figur 10 ). 

3.5.3 Sidolänkar och nitar
Sidolänkarna och nitarna används för att montera ihop kedjan och har en enklare geometri än 
skärtand/drivlänk och kräver således ingen vidare förklaring. Komponenternas Tröghetsmoment är 
dock utav intresse för beräkningar av krafter som uppstår i kedjan (se avsnitt 3.7.1)
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Figur 8: Drivlänk med hål [Per]

Figur 9: kastsektorn [7]

Figur 10: Bumper drive links [Per]



3.6 Sågsvärd
Sågsvärdet är det som såg- eller maskinkedjan löper runt i en sågenhet. Svärdet har normalt sett en 
sida för infästning som ses till höger i figur 11 där sitter också ett drivhjul som driver kedjan runt 
svärdet. I den andra änden sitter ett noshjul (se figur 12) för att underlätta kedjans väg runt nosen.

Utöver helgjutna solida svärd i en stållegering finns det ett antal varianter av olika svärd för 
skördare som listas nedan

Jet-Fit

Oregon har en svärdmodell dem kallar för Jet Fit, det är ett svärd med flera slitsar istället för hål vid
fästet. Det ska göra att det går snabbare att montera av och på än ett vanligt svärd och således ökar 
det den produktiva arbetstiden. Jet-Fit fästet ska vara konstruerat så att det lossnar för fästet före 
svärdfästet på aggregatet går sönder för att undvika onödiga skador [20]. Vid kedjeskott kan det 
vara en nackdel att svärdet lossnar eftersom det kan göra att kedjan orsakar skada på svärdet som 
sedan måste slipas till[Erik].

Svärd med utbytbar topp

Ett vanligt solitt svärd är tillverkat av samma material med samma härdning över hela svärdet. Vid 
användning av en utbytbar topp kan man komma runt detta och ha en hårdare härdning vid toppen 
vilket kan undvika toppskärning. Vid händelse av toppskärning är det också möjligt att enbart byta 
ut toppen till skillnad från ett solitt svärd. [Daniel] [20] [21]
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Figur 11: Husqvarna svärd [Per]

Figur 12: Noshjul [Per]



Svärd för kedja med ¾'' delning

Eftersom ¾'' kedjor som används till skördare orsakar större krafter vid användning så är svärden 
för dessa kedjor också mycket grövre. Svärden är kring 3/8'' tjocka och har en utbytbar nos för 
förlängd hållbarhet. Det finns även svärd för ¾'' som är avsedda att användas för andra bruk än 
skördare t.e.x vedklyvar [20][22].

3.7 Kedjans mekanik

3.7.1 Kedjekrafter
Förenklat kan man säga att dessa krafter kan uppdelas i tre grupper av krafter: skärkrafter, 
kontaktkrafter och tröghetskrafter.  

Tröghetskrafterna uppstår eftersom kedjans har ett motstånd till acceleration. Tröghetskraften gör 
att kedjan vill fortsätta i samma riktning som den redan färdas vilket ökar slitaget i båda ändar av 
svärdet där kedjan ändrar riktning (det vill säga, går runt svärdet). 

Kontaktkrafterna uppstår där kedjan tar i antingen svärdet eller träet. Exempelvis när drivlänken går
i spåret i svärdet och trycks mot ena sidan eller när underställningsklacken glider mot träet. Där det 
finns kontaktkrafter uppstår också friktionskrafter som är relaterat till kontaktkraften genom 
friktionskoefficienten. Kontaktkrafterna och således också friktionskraften ökar linjär med ökat 
skärdjup (se figur 13)

Skärkrafterna uppstår vid skäreggen när den får kontakt med träet. Vid studier av sågar med 
fixerade tänder har man kommit fram till att träets egenskaper och skärdjupet är de två saker som 
påverkar skärkraften mest [23]. Eftersom trä är ett ortotropt material och skäreggen ofta har en 
komplex geometri så är det väldigt svårt att beräkna skärkraften. Till skillnad från sågning med 
fixerade tänder så har skärtänderna möjlighet att röra sig i sidled och även till viss del i 
skärriktningen vid sågning med motorsåg eller skördare vilket gör beräkningar än svårare.
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Figur 13: Kontaktkrafter och skärdjup [7]



Det finns inga enkla, generella formler för att beskriva kedjekraften. De formler som existerar är 
empiriskt framtagna för ett specifikt förhållande. Det är dock känt vilka parametrar som påverkar 
kedjekraften mest.  De egenskaper som påverkar skärkraften mest i en motorsågskedja [7]:

• Skärbredd

• Skärhastighet

• Skärdjup

• Skärriktning (relativt träets fibrer)

• Eggvinkel

• Hur vass skäreggen är

• Friktion mellan trä och skärtand

• Vibrationer

3.7.2 Polygoneffekter och omlänkningskrafter

Vid mätning av kraften som uppstår i nitarna i kedjan vid drift går det att se att det uppstår toppar i 
krafterna när kedjan passerar noshjul respektive drivhjul, det vill säga när länken gur runt ändarna 
på svärdet. Med en dragkraft på 400N och förspänningskraft på 20N så blir kraften som mest 4 
gånger större när niten går runt drivhjulet (se figur 14 & 15). Detta beror på polygoneffekter som 
gör att kedjehastigheten varierar något och omlänkningskrafter.  Kraften är anpassad för vad som är
normalt för en 50cc motorsåg [Per].
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Figur 14: Dragkraft i en nit i kedjan [Per]



3.7.3 Utmattning
Polygon och omlänkningskrafterna beskrivna i föregående avsnitt medför att spänningsamplituden i
kedjan varierar över tid. I det här fallet handlar det om en pulserande belastning vilket innebär att 
spänningen i komponenten varierar i magnitud men är konstant negativ eller positiv.  

För stål gäller att vid en pulserande belastning kan sägas att gränsen för oändlig hållfasthet (det vill 
säga fler än 107 cykler) går vid en spänningsvidd (differensen mellan max- och minspänning i en 
cykel) som är ungefär 50% av stålets brottgräns.  All pulserande belastning över 50% ger stålet en 
förkortad livslängd. Överstigs antalet cykler som stålet klarar riskeras ett utmattningsbrott [24].

För en kedja med delningen 0.404'' överstiger inte kedjekraften normalt sett 1,25kN. Eftersom 
kedjan har en brottgräns kring 11-12kN ska en oskadad kedja inte gå av vid normal körning. Det 
kan dock fortfarande finnas anledning att undersöka risken för utmattningsbrott

Givet följande förutsättningar görs en enkel överslagsberäkning:

• Oregons kedja 18HX med 92 drivlänkar är 1.86m lång.

• Kedjehastigheten är 40 m/s

• Den högsta spänningstoppen uppstår när en länk passerar drivhjulet

• En länk i kedjan passerar drivhjulet 21,5 gånger per sekund (
40m / s
1.86m

=21.5 ggr / s )

• Kedjan ska klara av att köras i tre åttatimmarsskift (8,64*104 sekunder)

• Korrigerat för effektiv tid sågenheten används vilket är 21% av tiden
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Figur 15: Kontaktkraft mellan länk och svärdsändar [Per]



Varje varv kedjan gör är en cykel. Över tre skift utsätts kedjan för 21,5*8,64*104 = 1,86*106 cykler. 
Det är under gränsen för oändlig hållfasthet vilket medför att spänningen kan vara något över 50% 
av brottgränsen utan att riskera utmattningsbrott under kedjans livstid. Denna överslagsberäkning är
en grov överdrift då det antas att kedjan konstant snurrar i 40 m/s under hela skiftet. Korrigerar man
för den effektiva tiden som sågenheten används för kapning [25] hamnar man istället på 
0,21*1,86*106 =3,91*105 cykler. Under den del av cykeln kedjan snurrar inte utför något skärarbete 
är spänningarna ej lika höga och antas ej orsaka någon utmattning. Gör det det måste antalet cykler 
korrigeras uppåt och beräknas med exempelvis delskadeteori.

3.7.4 Effektbehov
Vridmomentet (och indirekt effekten) som krävs för att driva kedjan är proportionell ungefär mot 
kedjehastigheten i kvadrat. Förspänningen F0 som kedjan är spänd med har ingen större betydelse 
för det krävda vridmomentet vid högre hastigheter. Se figur 10 för mätningar som gjorts med en 
kedja vid olika förspänningskrafter och kedjehastigheter.

3.7.5 Reaktionskraft i svärdet
När kedjan färdas runt ändarna på svärdet så gör tröghetskraften så att kedjan vill fortsätta i samma 
riktning. Samtidigt så påverkas kedjan av centrifugalkraft som vill 'kasta' kedjan ut istället vilket 
motverkar tröghetskraften. Detta fenomen gör att kedjehastighetens påverkan på reaktionskraften i  
svärdet beror på vilken inspänningskraft man använder. Vid låga inspänningskrafter ökar kraften i 
svärdet eftersom kedjan då inte kan motstå tröghetskraftens böjning av kedjan. Vid höga 
inspänningskrafter fås motsatt effekt (se figur 11)
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Figur 16: Krävt vridmoment för att driva kedjan 
vid olika kedjehastigheter och förspänningskrafter
[7]



3.8 Smörjning och slitage
Eftersom kedjan i sågenheten är en rörlig del som kommer i kontakt med svärdet så skapas det 
friktion mellan delarna som medför slitage och värmebildning på både kedja och svärd. Slitaget 
medför att kedjor och svärd måste bytas ut eller slipas om med jämna intervall. Ett viktigt sätt att 
minska slitaget är att använda ett smörjmedel. Smörjmedlet minskar friktionen mellan kedja och 
svärd vilket minskar slitage och arbetstemperaturen. Därför är det mycket viktigt att använda rätt 
typ av smörjmedel. Under kalla förhållanden är det extra viktigt eftersom träet är fruset och 
smörjmedlet blir mer trögflytande med sjunkande temperatur. [26]

Det konventionella sättet att smörja sågkedjan både för motorsågskedjor och skördarkedjor är med 
en sågkedjeolja men det orsakar en del problem. Kring 80% av oljan kastas av kedjan vid drift. Med
orsak av detta uppstår ett betydande slöseri samt onödig miljöförstöring. Utöver det så bildas det en 
oljedimma som kan sätta sig på bl.a. fönsterrutan till hytten eller strålkastarna vilket försämrar 
sikten och således ökar det även risken för misstag. Det innebär även ett extra arbetsmoment med 
att rengöra delar från oljedimma vilket ger mindre produktiv körtid [27].

I Kanada introducerades som alternativ till vanlig sågkedjeolja år 2007 fettsmörjning till sågkedjan 
av S.T.L. lubrifiants. Fettet som säljs under namnet Envirosys säljs numer även i Sverige av 
Skogma AB och används till en viss del[28]. Än så länge är dock priset för smörjfett väsentligt 
högre än det för olja men systemet har visat sig förbruka 90% mindre smörjmedel jämfört med olja 
vilket kompenserar för en stor del av prisskillnaden. Det innebär även mindre belastning för förare 
som inte behöver handskas med tunga oljedunkar. Det är möjligt att montera systemet på viss 
begagnade aggregat men nackdelen är att det uppstår dock en engångskostnad för att montera 
smörjningsystemet på ett befintligt aggregat[29].
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Figur 17: Reaktionskraften i svärdet mot kedjehastigheten vid 
olika förspänningskrafter [7]



3.9 Haverier
Det här avsnittet avhandlar vanliga haverier som inträffar för skärutrustning till skördare.

3.9.1 Kedjeskott
Det vanligaste haveriet som uppstår för skärutrustning till skördare är kedjeskott. Ett kedjeskott 
uppstår när kedjan går av i drift och en eller flera delar av kedjan slungas ut iväg. En länk kan 
komma upp i överljudshastighet när den slungas iväg på grund av en ”pisksnärtseffekt” vilket gör 
att kedjeskott i värsta fall kan innebära dödsfall för förare eller åskådare. [30]

En insamling av utbytta kedjor visade att 1.3% av alla kedjor hade gått av. Av dessa kedjor hade 
hälften till två tredjedelar minst en länk borta. Eftersom en hel del av kedjorna som går av slungas 
iväg och försvinner i skogen så görs en bedömning att kring två procent av alla kedjebyten slutar i 
kedjeskott. [30]

Många kedjeskott inträffar i samband med en skada som till exempel att kedjan körs i sten vilket är 
en oundviklig skada. Resterande kedjeskott skulle till stor del kunna undvikas genom att inspektera 
kedjan vid omslipning och notera slitage på underdelen av länkarna som glider mot svärdbommen 
kan försvaga kedjan.[30]

3.9.2 Svärd - Toppskärning
Svärdet slits likt kedjan med användning och måste bytas med jämna mellanrum. Vanligast är att det
sker en toppskärning vid toppen av svärdet, ofta sker det i förtid ifall svärdet inte smörjs ordentligt 
eller om det körs med för höga skärhastigheter [Daniel]. Att slitaget sker där är en kombination av 
de förhöjda krafterna som uppstår vid ändarna av svärdet och att smörjningen inte i lika stor 
uträckning når längst ut på svärdet eftersom smörjmedlet ska transporteras ut på svärdet genom att 
följa med kedjan. Det leder till friktion som skapar en värmeutveckling som skadar svärdet [17].

3.9.3 Böjning av svärd
Ett vanligt haveri vid arbete med träd med en liten diameter är att svärdet böjs och då måste bytas. I 
många fall kan det dock vara möjligt att räta svärdet igen[20]. Är det inte möjligt måste svärdet 
bytas. Ofta sker detta eftersom svärdet kommer i kontakt med ett träd som är nära det man tänkt 
kapa vilket ger upphov till ett böjmoment. Vid den här sortens avverkning kan det således vara ett 
ekonomiskt försvarbart val att köpa ett billigare svärd eftersom många svärd blir böjda innan dem 
hunnit slitas ut av vanligt bruk [Daniel].
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3.10 Kedjeslipning
Under bra förhållanden kan det gå att köra på samma kedja under en hel dag eller längre. Vid sämre 
terräng där sand, jord och sten kan komma i kontakt med kedjan så förkortas tiden. Körning i sten 
kräver normalt sett direkt omslipning [Erik].  

En del företag slipar sina egna kedjor med hjälp av en slipmaskin. Ett alternativ är att lämna in 
kedjorna till ett företag som specialiserar sig på slipning. Det är dock inte vanligt i Norrbotten och 
antas bero på det geografiska läget. Ett område med fler aktiva skördare på en mindre yta förväntas 
i högre utsträckning använda sliperier på grund av att det innebär en större marknad för sliperier 
[Daniel].

Den svenska skogen är som fastställts tidigare i rapporten väldigt homogen vilket gör att skillnader 
beroende av trädslag knappt existerar. I norra delarna av Sverige körs det ofta trots att temperaturen 
går ner mot -30°C vilket påverkar träets egenskaper. Främst är det viktigt att smörja ordentligt vid 
körning vid låga temperaturer eftersom smörjmedlet är mer trögflytande vid lägre temperaturer men
även slipning går att variera[20]. 

Hur företaget väljer att slipa sina kedjor varierar. Kedjan slipas generellt sett efter de, från fabrik, 
rekommenderade inställningarna oavsett väder eller trädslag men det finns även rekommendationer 
på hur man bör variera sin slipning beroende på väder och trädslag. Se tabell 4 för generella råd 
över hur man bör förändra slipvinklar beroende på förhållande och tabell 5 för specifika råd för 
Oregons olika maskinkedjor.
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Tabell 4: Generella rekommendationer för kedjeslipning [20]

Trädslag Underställning
Barrträd -10° +5° Oförändrat
Lövträd Oförändrat Oförändrat Oförändrat
Fruset trä 85°-90° -5° -0,25mm

Stötvinkel Filningsvinkel

Tabell 5: Slipvinklar för olika kedjor och förhållanden [20]

Eggvinkel

18HX
Fabrik 80° 60° 0.05'' 35°
Barrträd 70° 60° 0.05'' 40°
Lövträd 80° 60° 0.05'' 35°
Fruset trä 85° 60° 0.04'' 40°

11BC
Fabrik 85° 60° 0.06'' 35°
Barrträd 75° 60° 0.06'' 40°
Lövträd 85° 60° 0.06'' 35°
Fruset trä 90° 60° 0.05'' 40°

11H
Fabrik 80° 50° 0.06'' 30°
Barrträd 70° 50° 0.07'' 35°
Lövträd 80° 50° 0.07'' 30°
Fruset trä 85° 50° 0.06'' 25°

Stötvinkel Skärdjup Filningsvinkel



4 Marknadsanalys

4.1 Tillverkare av svärd och kedjor

4.1.1 Kedjor på marknaden
Det finns kedjor med två olika delningar på marknaden, 0.404'' som är vanligast och ¾''. 

AN maskinteknik som bland annat tillhandahåller reservdelar till Ponsse skördare säljer Oregon 
kedjor. Den vanligaste kedjan hos dem är Oregons 18HX som har delningen 0.404'' och spårvidd 
2mm. Det vanliga sättet att prissätta en kedja är med en kostnad per drivlänk. En ungefärlig kostnad
för den här kedjan är 1:30 SEK per drivlänk. Ett vanlig antal drivlänkar är 92 vilket betyder att en 
sådan kedja skulle kosta 1,3×92=119,6SEK  . Oregon har nyligen tagit sin kedja med 
spårvidden 1.6mm ur produktion vilket betyder att dem nu endast har 3 olika kedjor för 
skördare[Daniel][20].

Skillnader som går att urskilja mellan kedjorna (se tabell 6) är att de med delningen 0,404'' har 
skärtandsgeometrin Micro chisel vilket är en geometri med mindre radie än Chipper och Semi-
chisel som används för de grövre kedjorna. Olika geometrier finns listade i figur 4. Som förväntat 
har de grövre kedjorna bättre hållfasthet och kräver/klarar högre effekt.

Utöver Oregon finns Iggesund, Stihl och Carlton som stora tillverkare av maskinkedjor i Sverige. 
Alla dessa märken har 3-4 olika kedjor med delningen 0,404'' eller ¾''. Inga större variationer går 
således att urskilja mellan tillverkare.

För motorsågskedjor finns ett mycket större urval av kedjor eftersom det existerar kedjor som ska 
kunna motverka kast, vara vibrationsdämpande osv. Något som inte efterfrågas till maskinkedjor.
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Tabell 6: Teknisk specifikation av Oregons kedjor [17]

Oregon kedja 16H 18HX 11BC 11H
Delning tum 0,404 0,404 ¾ ¾
Spårvidd mm 1,6 2,0 3,1 3,1
Geometri Micro chisel Micro chisel Chipper Semi-Chisel
Brottgräns, N 11500 12000 30000 30000
Effektbehov, kW min/max 5/45 5/50 5/65 5/75
Sträckkraft, N 490 490 668 668
Svärdmatningskraft i mitten ,N
min/max 100/800 100/900 100/1300 100/1300
rekommenderat 600 700 900 900
Massa, kg/m 0,327 0,388 0,953 0,937



4.1.2  Svärd på marknaden
Det finns ett större utbud av svärd på marknaden än vad det finns kedjor. Svärdlängden varierar 
mellan 40-115cm beroende på användningsområde och aggregat. Bredden på svärdspåret avgör 
vilken spårvidd kedjan ska ha. Det vanligaste är svärd för 1,6mm, 2mm och 3,1mm spårvidd. 
3,1mm spårvidd är för ¾'' kedjor. Ett vanligt använt solitt svärd från Oregon med längden 85cm 
avsedd för en kedja med delningen 0.404'' och spårvidden 2mm kostar ca 480:-.  För andra typer av 
svärd stiger priserna avsevärt [Daniel].

Övriga stora tillverkare av svärd som finns i Sverige är Stihl, Iggesund, Carlton och GB. Det är 
liknande typer av svärd som alla dessa tillverkare har. Variationen är störst hos Oregon som också 
har patent på Jet-Fit lösningen.

4.2 Förbrukning av kedjor och svärd till skördare
En uppskattning av antalet förbrukade kedjor i Sverige är någonstans mellan 600 000 och 1 000 000
kedjor [31]. Givet att en skördare sliter ut ungefär 300 kedjor per år som antyds i [31] så krävs det 
2000-3300 skördare för att uppnå en sådan förbrukning. Detta ligger i linje med tidigare 
uppskattning av antalet skördare.

Ett räkneexempel med beräknat på att en genomsnittskedja har 92 drivlänkar och kostar 1,30 SEK 
per drivlänk ger att maskinkedjor omsätter någonstans mellan 71,8-119,6 miljoner kronor.

92×1,3×600 000=71,8miljoner kronor

92×1,3×1000 000=119,6 miljoner kronor

Gällande svärd är en uppskattning att det går åt omkring 6-7 kedjor på ett svärd[21]. Lågt räknat 
med 600 000 kedjor och 7 kedjor per svärd ger en årsförbrukning av ungefär 85 000 svärd. Högt 
räknat med 1 000 000 kedjor och 6 kedjor per svärd blir motsvarande siffra ungefär 167 000 svärd. 
Eftersom priset för ett svärd kan variera väldigt mycket görs ingen exempelberäkning här.

4.3 Kedjehastighet
Vilken kedjehastighet som används i ett skördaraggregat beror på vilken delning kedjan som 
används har. För kedjor med delningen 0.404'' är den rekommenderade hastigheten 35-40 m/s. För 
kedjor med delningen ¾'' rekommenderas 25-30m/s. I traditionella sågenheter har dock förare 
möjlighet att skruva upp både kedjehastighet och svärdmatning vilket medför att det inte är ovanligt
att förare gör detta [Ronny]. Det ger dock ökat slitage, ökad risk för haverier och kräver mer 
smörjmedel [20]. En motorsågskedja kan normalt sett komma upp i hastigheter omkring 20-25 m/s
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4.4 Kedjekraft och svärdmatningskraft
Kedjekraften som uppstår vid drift för en kedja med delningen 0.404'' är kring 1-1.25kN respektive 
2.15kN för en kedja med delningen ¾'' enligt Ronny vilket ligger på ungefär samma nivå som de 
mätningar som gjorts av Trätek som kommit upp i en kedjekraft på 2kN ungefär[30]. Kedjan ej 
specificerad i det här fallet vilket ger det mindre vikt eftersom kedjan är av stor betydelse för 
kedjekrafterna. En genomsnittlig motorsåg ger upphov till kedjekrafter omkring 200-300N. Dessa 
krafter gäller när kedjan går ”rakt”, som beskrivet i teoriavsnittet så ökar kraften av polygoneffekter
och omlänkningskrafter när kedjan går runt noshjulet vilket ger en pulserande belastning som kan 
orsaka utmattningsbrott om kedjan inte är tillräckligt dimensionerad.

Svärdmatningskraften i ett skördaraggregat varierar uppskattningsvis mellan 400-1500N. Kraften 
beror mycket på svärdmatningstryck, vilket aggregat som används och storleken på trädet man 
avverkar. Geometrin på sågenheten är tillverkad så att den största kraften ska verka mot mitten på 
stocken och svärdet [Ronny]. Oregon föreslår en svärdmatningskraft på mellan 600-900N beroende 
på vilken kedja som används (se tabell 6). 

4.5  Effektbehov
En skördarkedja med delningen 0.404'' tillförs en effekt på ungefär 40-60kW där 30-50kW når ut 
till motoraxeln vilket ger upphov till ett vridmoment på 30-60Nm. För en skördarkedja med 
delningen ¾'' tillförs en effekt på ca 80kW varav 65kW når ut till motoraxeln. Vridmomentet blir då
kring 120Nm. [Ronny]. Vridmomentet kan varieras genom att byta till ett drivhjul med färre/fler 
kuggar. Dessa siffror stämmer överlag bra överens med de rekommendationer Oregon har i tabell 6.
Jämförelsevis drivs motorsågar med någonstans mellan 2-6kW och vridmoment på 2-7Nm.

4.6 Smörjmedel
I dagsläget är det vanliga att använda olja vid smörjning av sågkedjor för motorsågar och skördare. 
Det existerar dock företag som använder smörjfett till skördarkedjor istället och användandet verkar
vara på uppgång [Daniel]. I tabell 5 listas de två varianter av fett som Envirosys har (vinter och 
sommar) och en vanlig sågkedjeolja. Viskositetsindex är ett mått på hur mycket viskositeten 
varierar med temperatur, ju högre index desto mindre varierar viskositeten. [25]
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Tabell 7: Olika smörjmedel och dess egenskaper.  *avser lägsta flyttemp och flampunkt
[32][33][34][Daniel]

980 980 890
Kinematisk viskositet

27,5 64,6 125
6,2 14,0 13,3

Viskositetsindex 186 227 100
Användningstemperatur °C -30 till 180 -20 till 200 -27 till 253*
Prisexempel 170 kr/kg 170 kr/kg 15,25 kr/l

Envirosys Bio-W Envirosys Bio-S Starta sågkedjeolja

Densitet 15°C kg/m3 

@ 40°C cSt
@ 100°C cSt



4.7 Kedjeslipning 
Kedjan slipas om efter ett kört skift eller oftare om slitaget är högre optimalt. Slipning sker 
vanligtvis genom att företaget använder egna slipmaskiner alternativt kan skickas det in till ett 
sliperi som sköter slipningen. Slipningen sker efter kedjetillverkarens rekommendationer och 
varieras ej efter olika förhållanden.

4.7.1 Tidsåtgång för byte av kedja/svärd
För att veta effekten av ett byte eller haveri måste förutom kostnaden för omslipningen eller 
reservdelen även tidsåtgången tas i beaktning. Ett vanligt solitt svärd tar ungefär 5-10 minuter att 
byta medan det tar omkring 2-4 minuter att byta en kedja[Erik][35].
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5 Resultat
Kortfattad resultatbeskrivning med koppling till satta projektmål sker i detta kapitel.

5.1 Intervjuer
Intervjuer har utförts med återförsäljare av skördare, tillverkare av skördaraggregat och 
skördarförare. Det vill säga alla de grupper som det var planerat att intervjua inför projektet. 
Intervjuerna utfördes i den utsträckning att tillräcklig erhölls för att med tillfredställande säkerhet 
kunna besvara de frågor som skulle besvaras (se nedanstående rubriker 5.2 och 5.3). Detta 
resulterade i ett något lägre antal intervjuer än vad som förväntades inför projektet.

5.2 Marknadsläge
Variationen utav kedjor och märken verkar vara relativt liten jämfört till det utbudet som finns till 
motorsågar. Det finns två olika delningar 0,404'' och ¾''. Spårvidden är antingen 1,6mm, 2mm eller 
3,1mm(3/4'' kedja). 0,404'' kedjan är den dominerande för skördare. ¾'' kedjan har dock även 
användning inom andra områden som till exempel vedklyvar På den svenska marknaden dominerar 
enligt min uppfattning Oregon, Iggesund och Stihl men jag har inte kunnat hitta några tillförlitliga 
siffror över marknadsandelar. Tillverkarna har generellt tre eller fyra olika modeller med två olika 
delningar (0,404'' och ¾'').

Gällande svärd är variationen mycket större och priserna för ett svärd kan variera väldigt mycket. 
Kvalitetsskillnader mellan svärden finns men jag har inte kunna få någon entydig bild av vad som är
bättre än det andra då det är ett väldigt subjektivt ämne. Iggesund och Oregon verkar ha en tydlig 
dominans här.

I Sverige är förbrukningen av maskinkedjor och svärd, uppskattningsvis, minst 600 000 kedjor 
respektive 85 000 svärd. Marknaden omsätter således flera hundra miljoner årligen i Sverige.
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5.3 Krav på maskinkedja
Skillnader gentemot en kedja för handhållen motorsåg:

• Kedjorna är generellt större gällande delning och spårvidd

• Vridmomentet som utvecklas i sågenheten till en skördare är någonstans kring 10-20 gånger 
större

• Kedjekrafterna är i storleksordningen 5-10 gånger större. 

• Underställningsklacken är ungefär dubbelt så djupt slipad

• Skärhastigheten för den vanligaste kedjan 0,404'' är 35-40 m/s gentemot 20-25 m/s för en 
motorsåg

• Kraven på låga vibrationer, låg vikt och att motverka kast finns inte på samma sätt som till 
en handhållen maskin. 

• Jämnare gång på grund av styrsystem

• Skördare har hydrauliskt drivna sågenheter

• Smörjfett existerar och används till viss del till maskinkedjor

• Större radie på hörnet av skärtanden används

Styrningen av många parametrar är automatisk i en skördare vilket möjliggör att det går att hålla en 
jämnare gång vad gäller skärhastighet och matningstryck. Speciellt med Parker Hannifins nya 
styrsystem som mest troligt kommer bli allt vanligare då det bevisat är ett effektivare system.
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6 Reflektioner
I det här kapitlet görs mina egna reflektioner kring projektets gång och resultat.

6.1.1 Reflektioner kring resultatet
En förklaring till den låga utbudet av kedjesorter på marknaden kan ligga i att de flesta skördare 
arbetar med ungefär samma vridmoment och skärhastigheter. En annan förklaring ligger i att man 
inte behöver ta hänsyn till många saker som handhållna maskiner tampas med. Avsaknaden av kast 
gör att speciella bumper drive links och så vidare inte behövs. Lågvibrationskedjor är inte heller 
någon prioritet. Generellt sett gällande kedjor verkar priset kombinerat med egna subjektiva 
erfarenheter vara vad som avgör valet av kedja.

Dem stora innovationerna inom skärutrustning för skördare är Parker Hannifins sågstyrning och 
introduktionen av smörjfett. Sannolikheten är stor att smörjfett kommer att dominera i framtiden. 
Underlag för att ett byte är värt det i dagsläget kan jag inte påvisa men i rapporten tas inte möjliga 
besparingar i form av lägre slitage på kedjor, svärd och drivhjul med eftersom det inte finns några 
större undersökningar på ämnet som jag kunnat hitta. Om det minskar slitaget samt minskar 
tidsåtgången och den fysiska ansträngningen för förare finns anledning att tro att smörjfett kommer 
att fortsätta ta marknadsandelar.

Mycket av jämförelserna med kedjor och svärd är fokuserat på Oregons utbud. Det är med 
anledning av att Oregon är störst samt för att dem har det mest utförliga beskrivningarna av sina 
produkter.

Resultatet kring kedjeslipning är något som hade dragit nytta av ett större antal intervjuer med 
framförallt större geografisk spridning. I Norrbotten är användandet av sliperier nästintill obefintligt
men i andra delar av landet avverkas det mer på en mindre yta vilket borde öppna upp för 
möjligheter.
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6.1.2  Reflektioner kring projektet
Genomförandet av projektet skedde placerat i en annan ort än företaget och handledaren av arbetet. 
Detta i kombination med att projektet hade väldigt lite styrning gjorde att det blev mycket 
självständigt arbete som ställde stora krav på planeringen. Vikten av att planera underskattades av 
mig vilket gjorde att det emellertid var svårt att veta vad man skulle göra medan det ibland pågick 
för mycket samtidigt. I retrospektiv hade en bättre utarbetad tidsplan gjort arbetet smidigare än det 
var. 

Överlag anser jag dock att projektet var lyckat. Efter en initial förvirring fick jag ändå en bra start 
med ett par intervjuer tidigt som gav mig en god inblick i vad jag skulle lägga min energi på. 
Viktigast av allt så anser jag att resultatet av arbetet matchade de förväntningar jag hade.

Det fanns en tanke i början av projektet att möjligtvis även inkludera en översikt av den 
internationella marknaden. En sådan påbörjades men jag ansåg att det underlag som jag lyckat 
arbeta fram inte var tillräcklig för att kunna ha en del i rapporten.

En idé jag hade från början var att att utföra fler intervjuer och lägga mindre fokus på 
litteraturstudien. I det fallet hade jag lagt mer fokus på en bra intervjumall och att söka upp folk att 
intervjua. Risken jag kände här var att arbetet hade glidit för långt ifrån mitt kompetensområde och 
resultatet hade blivit än mindre tekniskt. Intervjuer utfördes istället till den mån det behövdes för att
få ut den information jag var ute efter medan övrig tid lades på litteraturstudier.
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7 Rekommendationer
Enligt min uppfattning så visar rapporten att det finns potential inom marknaden. Särskilt för 
tillverkning av kedjor. Ett konstruktionsförslag med tillhörande prisberäkning är något som med all 
sannolikhet måste tas fram innan beslut kan tas. Gärna i kombination med en undersökning av 
möjligheterna att expandera försäljningen internationellt. Speciellt i närliggande länder som har en 
omfattande skogsindustri.

Med anledning av att Husqvarna har en fabrik för kedjetillverkning oavsett vad som beslutas 
gällande tillverkning av maskinkedjor så behövs endast en utökning av antalet kedjemodeller i den  
nuvarande fabriken utökas med 2-3 nya modeller för att kunna konkurrera med dagens konkurrenter
på marknaden. För svärd krävs det däremot ett bredare antal varianter i form av olika längd och 
svärdsmodeller för att kunna vara konkurrenskraftig

Eftersom Husqvarna redan är ett starkt och välkänt varumärke inom motorsågar så borde det ge en 
fördel gällande marknadsföring. I en marknad som med all sannolikhet kommer att fortsätta växa på
grund av att länder blir rikare och därför automatiserar sin skogsavverkning så finns det långsiktigt 
många fördelar med att etablera sig på marknaden.

Kunskapsmässigt finns det redan god kompetens inom Husqvarna gällande skärutrustning vilket ger
en stor fördel vid eventuell utvidgning av tillverkningen.
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Bilaga 1

Mall för intervju av skördarförare
Detta är ett exempel på en mall som användes som hjälp under intervjuer. I detta fall av 
skördarförare. Ämnesområdena som är viktigast att ställa under intervjun är uppradade med 
relevanta frågor/följdfrågor som kan användas vid behov.

Områden att ta upp:
• Kedjebyten

• Hur går ett kedjebyte till?
• Vad tar mest tid vid kedjebyte?
• Hur ofta sker kedjebyte?
• Hur lång tid tar bytet?

• Vad är viktigast för dig vid val av kedja? (märke, pris, kvalititet, tillgänlighet...)

• Svärdsbyte
• Hur går ett svärdbyte till?
• Vad tar mest tid vid svärdsbyte?
• Hur ofta sker svärdsbyte?
• Hur lång tid tar det?

• Vad är viktigast för dig vid val av svärd?  (märke, pris, kvalititet, tillgänlighet...)

• Smörjmedel?
• Vilken typ använder du/ni? (fett el. olja)
• Om fettsmörjning används: vilka upplevelser har du/ni?
• Vad tror du/ni om fettsmörjning?
• Vad tror du/ni om framtiden?

• Haverier
• Vilka är de vanligaste haverierna (kedjeskott? böjda svärd? Utslitning?)
• Hur åtgärdas dessa haverier?

• Hur ofta byter ni skördare? Varför?
• Är det lönt att enbart byta t.ex. Skördaraggregatet?

• Slipning av kedjor
• Hur ofta?
• Var sker slipningen? (egen verkstad, sliperi eller annat?)
• Hur många slipningar tål en kedja?

• Vad begränsar livslängden på kedjan?

• Allmäna reflektioner
• Vad saknas eller behöver förbättras för skärutrustning till skördare?
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