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Sammanfattning	  
Rapporten	  dokumenterar	  ett	  produktutvecklingsprojekt	  av	  handtagen	  till	  en	  kedjesåg	  
som	  är	  utvecklad	  för	  friluftsliv.	  Projektet	  görs	  i	  samarbete	  med	  ett	  företag	  som	  av	  
sekretesskäl	  inte	  kommer	  att	  nämnas	  i	  skrift.	  Arbetet	  utförs	  i	  kursen	  Examensarbete	  för	  
högskoleingenjörsexamen	  i	  innovationsteknik	  och	  design,	  MSGC12,	  vid	  Karlstads	  
universitet	  och	  följer	  metodiken	  för	  ett	  produktutvecklingsprojekt	  där	  faserna,	  
projektplanering,	  förstudie,	  produktspecificering,	  konceptgenerering,	  konceptval,	  och	  
konceptutveckling	  genomförs.	  

Ursprunget	  till	  projektet	  är	  att	  det	  idag	  finns	  konkurrenter	  som	  erbjuder	  liknande	  sågar	  
men	  inte	  av	  lika	  hög	  kvalitet.	  Företaget	  vill	  därför	  stärka	  sitt	  varumärke	  och	  utmärka	  sig	  
genom	  kvalité	  och	  innovativa	  produkter.	  En	  förstudie	  visar	  att	  sågen	  har	  vissa	  brister	  
vad	  gäller	  ergonomi	  som	  skapar	  smärta	  i	  framförallt	  hand	  och	  hämmar	  en	  maximal	  
kraftöverföring.	  Projektet	  använder	  kreativa	  metoder	  och	  söker	  konceptlösningar	  för	  
infästning,	  förlängning	  och	  handtag	  för	  att	  förenkla	  användandet	  och	  höja	  
sågupplevelsen.	  Konceptlösningarna	  elimineras	  i	  två	  steg	  mot	  kriterier	  som	  är	  givna	  i	  
uppdraget	  samt	  framtagna	  från	  förstudien.	  

De	  valda	  lösningarna	  konfigureras,	  testas	  och	  utvärderas	  vid	  prototyptillverkning	  för	  att	  
säkerhetsställa	  deras	  funktion	  och	  användarvänlighet.	  De	  koncept	  som	  bevisats	  ge	  
bättre	  ergonomi	  och	  möjliga	  att	  realisera	  presenteras	  som	  möjliga	  förbättringar	  av	  
sågen.	  Vidare	  behöver	  material	  och	  exakta	  dimensioner	  för	  vissa	  av	  koncepten	  
specificeras.	  	  

	  

 
  



	  

	  

Abstract	  
The	  report	  documents	  a	  product	  development	  project	  of	  handles	  for	  a	  chain	  saw	  that	  is	  
developed	  for	  outdoor	  activities.	  The	  project	  is	  being	  done	  in	  cooperation	  with	  a	  
company	  that,	  for	  reasons	  of	  confidentiality,	  will	  not	  be	  mentioned	  in	  writing.	  The	  work	  
is	  carried	  out	  in	  the	  course	  Examensarbete	  för	  högskoleingenjörsexamen	  i	  
innovationsteknik	  och	  design,	  MSGC12,	  at	  Karlstad	  University,	  and	  has	  followed	  the	  
methodology	  of	  a	  product	  development	  project	  where	  the	  phases,	  project	  planning,	  pre-‐
study,	  product	  specification,	  concept	  generation,	  concept	  selection	  and	  prototype	  
production	  have	  been	  conducted.	  

The	  reason	  behind	  this	  project	  is	  that	  today,	  competitors	  offer	  similar	  pocket	  saws	  but	  
not	  as	  great	  quality.	  The	  company	  therefore	  wishes	  to	  strengthen	  its	  brand	  and	  
distinguish	  itself	  through	  quality	  and	  innovative	  products.	  A	  preliminary	  study	  has	  
shown	  that	  the	  saw	  has	  certain	  shortcomings	  in	  ergonomics	  that	  causes	  pain,	  particular	  
in	  the	  hand,	  which	  prevents	  maximum	  power	  transmission.	  The	  project	  has	  therefore,	  
through	  creative	  methods,	  sought	  concept	  solutions	  for	  attachment,	  extension	  and	  grip	  
to	  simplify	  the	  use	  and	  enhance	  the	  saw	  experience.	  Concept	  solutions	  have	  then	  been	  
sealed	  in	  two	  steps	  against	  the	  criteria	  and	  wishes	  made	  in	  the	  preliminary	  study	  and	  
from	  the	  beginning	  given	  in	  the	  assignment.	  

The	  chosen	  solutions	  are	  configured,	  tested	  and	  evaluated	  during	  prototype	  
manufacturing	  to	  ensure	  their	  functionality	  and	  ease	  of	  use.	  The	  concepts	  proven	  to	  
provide	  better	  ergonomics	  and	  possible	  realization	  are	  presented	  as	  possible	  
improvements	  to	  the	  saw.	  Furthermore,	  materials	  and	  exact	  dimensions	  for	  some	  of	  the	  
concepts	  need	  to	  be	  specified.	   	  
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1	  Inledning	  
Detta	  projekt	  startas	  i	  samband	  med	  kursen	  Examensarbete	  för	  
högskoleingenjörsexamen	  i	  innovationsteknik	  och	  design,	  MSGC12.	  Kursen	  ges	  på	  
Innovations-‐	  och	  designingenjörsprogrammet	  vid	  fakulteten	  för	  hälsa,	  natur-‐	  och	  
teknikvetenskap	  på	  Karlstads	  universitet.	  Kursen	  motsvarar	  22,5	  hp	  och	  sträcker	  sig	  
över	  vårterminen	  år	  2017.	  Projektet	  görs	  i	  samarbete	  med	  ett	  företag	  som	  utvecklar	  och	  
säljer	  kedjesågar	  för	  friluftsliv	  men	  av	  sekretesskäl	  kommer	  företagets	  namn	  eller	  
varumärkesnamn	  ej	  nämnas	  i	  skrift.	  Handledare	  är	  Universitetsadjunkt	  Lennart	  Wihk	  
och	  examinator	  är	  Professor	  Leo	  de	  Vin.	  

1.1	  Bakgrund	  
Produkten	  företaget	  säljer	  är	  en	  handdriven	  kedjesåg	  som	  är	  utvecklad	  för	  friluftsliv.	  
Sågen	  består	  enkelt	  beskrivet	  av	  en	  motorsågskedja	  med	  ett	  nylonhandtag	  fäst	  i	  varje	  
ände.	  För	  att	  såga	  läggs	  kedjan	  runt	  ett	  träd	  och	  handtagen	  dras	  fram	  och	  tillbaka	  vilket	  
gör	  att	  kedjans	  tänder	  börjar	  avverka	  material.	  Tack	  vare	  att	  varannan	  tand	  är	  vänd	  i	  
motsatt	  riktning	  avverkas	  material	  i	  varje	  drag	  vilket	  gör	  den	  till	  ett	  väldigt	  effektivt	  
redskap	  i	  skogen	  (se	  figur	  1).	  	  

	  

Figur	  1.	  Kedjesågen	  som	  projektet	  ska	  vidareutveckla.	  

Sågen	  säljs	  bland	  annat	  i	  Sverige	  men	  är	  inte	  den	  enda	  produkten	  på	  marknaden.	  Då	  det	  
finns	  liknande	  sågar	  vill	  företaget	  stärka	  sitt	  varumärke	  och	  erbjuda	  fler	  alternativ	  till	  
kunden	  för	  att	  bredda	  sitt	  sortiment.	  Genom	  förbättrad	  ergonomi	  av	  handtaget	  och	  även	  
göra	  det	  löstagbart	  för	  att	  utöka	  användningsområdet	  ska	  det	  höja	  sågupplevelsen.	  Att	  
ha	  ett	  löstagbart	  handtag	  ger	  en	  fördel	  då	  man	  kan	  förlänga	  verktyget	  och	  exempelvis	  
beskära	  grenar	  högre	  upp	  eller	  horisontellt	  med	  ett	  längre	  avstånd	  ifrån	  sågpunkten.	  
Man	  kan	  även	  byta	  ut	  handtag	  om	  de	  slits	  eller	  går	  sönder	  samt	  ger	  det	  möjlighet	  till	  att	  
variera	  typen	  av	  handtag.	  	   	  
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1.2	  Problemformulering	  
En	  öppen	  problemformulering	  formuleras	  för	  att	  kunna	  söka	  efter	  flera	  
utvecklingsmöjligheter	  för	  sågen.	  

Hur	  kan	  man	  göra	  användandet	  av	  handsågen	  mer	  ergonomiskt	  och	  anpassningsbart?	  

1.3	  Syfte	  
Syftet	  är	  att	  genom	  vetenskapliga	  metoder	  hitta	  utvecklingsmöjligheter	  för	  sågens	  
handtag	  som	  ska	  bredda	  företagets	  produktportfölj.	  Mer	  specifikt	  är	  det	  med	  metoder	  
från	  designprocessen	  som	  ett	  självständigt	  projekt	  ska	  drivas	  där	  kunskaper	  från	  
utbildningen	  tillämpas	  på	  ett	  ingenjörsmässigt	  sätt	  för	  att	  nå	  de	  satta	  målen.	  Genom	  
faserna	  projektplanering,	  förstudie,	  produktspecificering,	  konceptgenerering,	  
konceptval,	  konceptutveckling	  och	  testning	  utveckla	  ett	  koncept	  som	  erbjuder	  bättre	  
ergonomi	  och	  anpassningsbarhet	  än	  dagens	  såg.	  	  

1.4	  Mål	  
Mål	  för	  projektet	  är	  att	  föreslå	  lösningar	  på:	  

• En	  infästning	  som	  gör	  det	  enkelt	  för	  användaren	  att	  koppla	  på	  och	  ta	  av	  
handtaget.	  	  

• Ett	  handtag	  som	  ger	  bättre	  ergonomi	  än	  dagens.	  
• Bygga	  prototyper	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  i	  praktiken	  testa	  och	  utvärdera	  

lösningen.	  
• Lösningen	  ska	  designmässigt	  kunna	  identifieras	  med	  varumärket	  och	  utformas	  så	  

att	  serietillverkning	  är	  möjligt.	  	  
	  
Förslagen	  redovisas	  i	  form	  av	  konceptlösningar	  och	  presenteras	  på	  ett	  akademiskt	  sätt	  
genom	  en	  skriftlig	  rapport,	  muntlig	  redovisning	  och	  utställning.	  Projektet	  påbörjas	  
vecka	  4	  och	  avslutas	  19	  juni	  2017.	  

1.5	  Avgränsning	  
Projektet	  kommer	  att	  avgränsas	  mot	  att	  endast	  utveckla	  sågens	  handtagsdel	  och	  dess	  
infästning.	  Dessa	  kommer	  att	  vara	  av	  konceptkaraktär	  och	  ingen	  fördjupning	  av	  material	  
och	  tillverkning	  görs.	  	  

	   	  



	  

	   9	  

2	  Metod	  
Projektet	  följer	  metodiken	  för	  ett	  produktutvecklingsprojekt	  enligt	  Johannesson	  et	  al.	  
(2013)	  där	  faserna	  projektplanering,	  förstudie,	  produktspecifikation,	  
konceptgenerering,	  konceptval	  och	  konceptutveckling	  ingår.	  Processen	  är	  iterativ	  och	  
flera	  av	  faserna	  omarbetas	  under	  projektets	  gång.	  	  

2.1	  Projektplanering	  
En	  projektplan	  anses	  nödvändig	  för	  att	  få	  ett	  så	  bra	  resultat	  som	  möjligt	  (Eriksson	  &	  
Lilliesköld	  2004)	  och	  arbetas	  därför	  fram	  för	  att	  definiera	  projektet	  och	  se	  vilka	  resurser	  
som	  finns	  tillgängliga.	  Diskussion	  med	  uppdragsgivare,	  kurs	  PM	  och	  stöd	  från	  
litteraturen	  ligger	  till	  grund	  vid	  utveckling	  av	  denna.	  	  

Mätbara	  mål	  för	  projektet	  sätts	  upp	  tillsammans	  med	  bakgrund	  till	  varför	  projektet	  
startas	  och	  en	  projektmodell	  som	  beskrivs	  i	  Eriksson	  och	  Lilliesköld	  (2004)	  upprättas	  
med	  ungefärliga	  tidsspann.	  En	  Work	  Breakdown	  Structure	  (WBS)	  (Eriksson	  &	  
Lilliesköld	  2004)	  tillsammans	  med	  ett	  Ganttschema	  (Johannesson	  et	  al.	  2013)	  skapas	  
som	  stöd	  till	  projektmodellen	  för	  att	  på	  ett	  bättre	  sätt	  visualisera	  projektet.	  En	  
miniriskanalys	  utförs	  för	  projektet	  som	  helhet	  där	  olika	  faktorer	  som	  skulle	  kunna	  
påverka	  projektet	  identifieras.	  Regler	  för	  dokumenthantering	  bestäms	  även	  i	  
projektplanen	  (Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2004).	  

2.2	  Förstudie	  
Syftet	  med	  förstudien	  är	  att	  bredda	  kunskaper	  inom	  området	  genom	  en	  litteraturstudie,	  
användarstudie	  samt	  faktainsamling	  om	  hur	  produkten	  ser	  ut	  och	  fungerar	  idag.	  Genom	  
dessa	  identifieras	  olika	  styrkor	  och	  svagheter	  som	  sedan	  omsätts	  i	  senare	  delar	  av	  
projektet.	  Stor	  vikt	  läggs	  i	  detta	  avsnitt	  för	  att	  hitta	  vilka	  utvecklingsmöjligheter	  som	  
finns	  och	  säkerhetsställa	  att	  rätt	  problem	  blir	  löst	  för	  att	  undvika	  omkonstruktioner	  i	  
senare	  stadier	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  

2.2.1	  Litteraturstudie	  
Kunskap	  inom	  ergonomi	  för	  handhållna	  verktyg,	  antropometri	  och	  kvalitet	  
anses	  viktigt	  för	  projektet	  och	  därför	  hämtas	  kunskap	  via	  böcker	  och	  
internet	  inom	  området.	  Karlstad	  universitets	  bibliotek,	  sökmotor	  ”one	  
search”	  samt	  internetbaserad	  research	  används	  för	  att	  finna	  böcker	  och	  
artiklar.	  	  

2.2.2	  Användarstudie	  
En	  användarstudie	  upprättas	  då	  Johannesson	  et	  al.	  (2013)	  beskriver	  att	  god	  
kunskap	  om	  hur	  en	  produkt	  fungerar	  i	  praktiken	  krävs	  för	  att	  komma	  fram	  
till	  en	  tillfredsställande	  lösning.	  Studien	  består	  av	  två	  faser,	  en	  praktisk	  del	  
följt	  av	  en	  intervjudel	  där	  deltagarna	  består	  av	  ett	  slumpmässigt	  urval	  av	  
studenter	  från	  Karlstads	  universitet.	  Studien	  avslutas	  efter	  att	  ett	  mönster	  
kan	  urskiljas.	  
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Praktisk	  del	  
En	  plan	  för	  studien	  upprättas	  som	  svarar	  på	  vad	  som	  ska	  studeras,	  hur	  det	  
ska	  utföras	  samt	  vad	  målet	  för	  studien	  är.	  Testerna	  sker	  sedan	  under	  
observation	  och	  dokumentering	  i	  form	  av	  foto.	  Resultatet	  utvärderas	  
genom	  att	  foton	  jämförs	  och	  främst	  grepp,	  handledsvinklar,	  och	  
kroppsposition	  studeras.	  

Testerna	  börjar	  med	  en	  kort	  introduktion	  av	  projektet	  utan	  att	  avslöja	  vad	  
som	  ska	  studeras.	  Enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2014)	  kan	  ett	  öppet	  
förhållningssätt	  i	  en	  intervju	  ge	  oväntade	  svar	  och	  det	  anses	  även	  
applicerbart	  på	  de	  praktiska	  testerna,	  därav	  avslöjas	  inte	  studiens	  syfte.	  En	  
person	  i	  taget	  sågar	  sedan,	  utan	  instruktion,	  en	  liggande	  stock	  på	  mellan	  50	  
-‐	  70	  mm	  i	  diameter.	  Proceduren	  upprepas	  med	  en	  modifierad	  såg	  vars	  
handtag	  är	  gjort	  utav	  ett	  plaströr	  med	  längd	  100	  mm	  och	  diameter	  på	  35	  
mm.	  Det	  görs	  för	  att	  testpersonerna	  ska	  ha	  ett	  alternativ	  att	  jämföra	  
originalhandtagen	  mot	  och	  eventuellt	  få	  en	  indikation	  på	  att	  ett	  stabilare	  
handtag	  behövs.	  

Intervjuer	  
Efter	  praktiska	  delen	  utförs	  intervjuer	  för	  att	  höra	  om	  deltagarnas	  
upplevelser	  med	  handtagen.	  Ett	  antal	  förberedda	  öppna	  frågor	  görs	  för	  att	  
starta	  samtalet	  men	  intervjun	  hålls	  därefter	  öppen	  och	  deltagarna	  
bestämmer	  vilken	  riktning	  intervjun	  ska	  ta.	  Öppna	  frågor	  ställs	  då	  de	  ofta	  
ger	  överraskande	  svar	  och	  en	  större	  inblick	  i	  intervjupersonens	  perspektiv	  
(Tyreman	  2014).	  Uppföljningsfrågor	  ställs	  där	  det	  anses	  nödvändigt	  för	  att	  
söka	  mer	  utvecklade	  svar.	  Likt	  ”opinionsundersökaren”	  (Kvale	  &	  Brinkman	  
2014)	  urskiljs	  åsikter	  och	  attityder	  utan	  att	  styra	  intervjun.	  Allt	  
dokumenteras	  via	  ljudupptagning	  efter	  deltagarnas	  godkännande.	  

Intervjuerna	  utvärderas	  sedan	  som	  bricolage	  (Kvale	  &	  Brinkman	  2014)	  och	  
transkriberas	  till	  textform	  från	  ljudfil.	  Liknande	  data	  plockas	  ut	  och	  en	  form	  
av	  statistik	  kan	  urskiljas	  från	  materialet.	  Specifika	  intressanta	  avsnitt	  som	  
anses	  ha	  relevans	  för	  undersökningen	  lyfts	  även	  fram.	  	  

2.2.3	  Telefonintervjuer	  
Att	  prata	  med	  kunder	  som	  har	  köpt	  och	  använt	  sågen	  ute	  i	  fält	  är	  enligt	  
Johannesson	  et.	  al	  (2013)	  nödvändigt	  för	  att	  förstå	  vilket	  behov	  som	  finns	  
och	  öka	  förståelsen	  för	  hur	  produkten	  används.	  32	  personer	  ur	  ett	  
kundregister	  kontaktas	  därför	  via	  mejl	  och	  pga.	  stora	  geografiska	  avstånd	  
är	  en	  traditionell	  intervju	  inte	  möjlig.	  Jämfört	  med	  ett	  internetbaserat	  
frågeformulär	  anses	  telefonintervju	  som	  ett	  bättre	  alternativ	  då	  det	  ofta	  ger	  
mer	  kvalitativa	  och	  detaljerade	  svar	  (Szolnoki	  &	  Hoffmann	  2013).	  Att	  ställa	  
uppföljningsfrågor	  anses	  även	  nödvändigt	  för	  att	  kunna	  söka	  mer	  
utvecklade	  svar	  vilket	  också	  talar	  för	  en	  telefonintervju.	  
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2.2.4	  Design	  och	  formspråk	  
Som	  en	  följd	  av	  global	  konkurrens	  blir	  design	  och	  identitet	  allt	  viktigare	  för	  
att	  öka	  en	  produkts	  konkurrensvärde	  (Svengren	  1997).	  Det	  anses	  därför	  
nödvändigt	  att	  göra	  en	  analys	  av	  vad	  som	  kännetecknar	  sågens	  formspråk	  
för	  att	  säkerhetsställa	  att	  vald	  lösning	  kan	  identifieras	  med	  varumärket.	  	  

En	  analys	  görs	  utifrån	  fem	  aspekter	  som	  innefattar	  estetik,	  interaktion,	  
prestanda	  och	  konstruktion	  (Milton	  &	  Rodgers	  2013).	  Information	  om	  de	  
ingående	  delarnas	  dimensioner	  anses	  även	  underlätta	  framtida	  
konstruktionsarbete	  och	  mäts	  därför	  upp	  med	  ett	  skjutmått	  till	  en	  tiondels	  
millimeters	  noggrannhet.	  

2.2.5	  Test	  av	  sågkraft	  
För	  att	  förstå	  mot	  vilka	  krafter	  en	  lösning	  måste	  dimensioneras	  utförs	  ett	  
såg-‐test	  som	  ställs	  upp	  enligt	  figur	  2.	  De	  två	  rektangulära	  plattorna	  är	  vågar	  
som	  kopplas	  till	  en	  display	  för	  att	  kunna	  läsa	  av	  en	  maximal	  kraft.	  Stocken	  
fixeras	  så	  att	  den	  ej	  kan	  röra	  sig	  i	  någon	  riktning	  och	  en	  testperson	  ställer	  
sig	  på	  vågarna	  som	  nollställs.	  Displayen	  visar	  då	  endast	  med	  vilken	  kraft	  
sågning	  sker	  och	  en	  maximal	  kraft	  avläses	  genom	  att	  displayen	  filmas	  under	  
hela	  testet.	  Experimentet	  upprepas	  flera	  gånger	  med	  olika	  personer	  för	  att	  
hitta	  en	  genomsnittlig	  samt	  maximal	  kraft.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

Figur	  2.	  Uppsättning	  för	  sågexperiment.	  
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2.2.6	  Friläggning	  och	  beräkningar	  
För	  att	  förstå	  vilka	  krafter	  som	  verkar	  på	  handen	  under	  användning	  utförs	  
en	  friläggning	  av	  handtaget	  (se	  figur	  3)	  med	  tillhörande	  beräkningar.	  	  
Handen	  antas	  symbolisera	  två	  friktionsfria	  trissor	  som	  nylonremmen,	  likt	  
ett	  rep,	  kan	  löpa	  fritt	  runt.	  	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  3.	  Friläggning	  av	  krafter	  i	  handtaget.	  

En	  kraftjämvikt	  görs	  enligt	  ekvation	  1	  som	  beskriver	  ett	  förhållande	  mellan	  
kraften	  T	  och	  F.	  

𝑇 =    !
!   !"# !

	  ,	   	   	   Ekvation	  1	  (Björk,	  2013)	  

där	  kraften	  F	  är	  den	  genomsnittliga	  sågkraften	  dividerad	  med	  2	  för	  att	  få	  
kraften	  för	  ett	  handtag,	  T	  	  är	  den	  kraft	  som	  uppstår	  i	  remmen	  och	  är	  lika	  
stor	  vart	  man	  än	  snittar.	  Vinkeln	  v	  är	  beroende	  av	  hur	  stora	  händer	  man	  
har	  och	  för	  att	  få	  ett	  medelvärde	  används	  antropometrisk	  data	  för	  bredden	  
över	  knoge	  på	  50:e	  percentilen	  för	  män	  respektive	  kvinnor.	  	  
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Genom	  friläggningen	  i	  figur	  4	  kan	  reaktionskraften	  R,	  som	  trycker	  inåt	  på	  
fingrarna	  beräknas	  i	  termer	  av	  F.	  En	  kraftjämvikt	  enligt	  ekvation	  2	  och	  3	  
ger	  

𝑅– !
! !"# !

– !
! !"# !

∗ 𝑠𝑖𝑛 𝑣 = 0,	   	   	   Ekvation	  2	  

utbrytning	  och	  renskrivning	  ger	  

𝑅 = !
!

!
!"# !

+ 𝑡𝑎𝑛 𝑣 	  .	   	   	   	   Ekvation	  3	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  4.	  Friläggning	  av	  kraften	  som	  verkar	  på	  handen.	  
	  

2.3	  Produktspecificering	  
En	  produktspecifikation	  upprättas	  i	  samråd	  med	  uppdragsgivaren	  där	  krav	  och	  
önskemål	  listas	  efter	  ursprungliga	  kriterier	  i	  uppdraget	  och	  kriterier	  som	  framkom	  i	  
samband	  med	  förstudien.	  Dessa	  sammanställs	  sedan	  enligt	  Olssons	  kriteriematris	  för	  att	  
enkelt	  få	  en	  överblick	  av	  vad	  som	  ska	  göras	  och	  effektivt	  kunna	  kontrollera	  koncept	  mot	  
produktspecifikationen	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  Kriterium	  som	  endast	  syftar	  till	  en	  av	  
de	  tre	  delfunktionerna	  kommenteras	  med	  antingen	  infästning,	  handtag	  eller	  förlängning.	  

2.4	  Konceptframtagning	  
För	  att	  producera	  så	  många	  koncept	  som	  möjligt	  utförs	  konceptframtagningen	  i	  två	  steg.	  
Först	  med	  hjälp	  av	  en	  fokusgrupp	  för	  att	  diskutera	  och	  skapa	  en	  stor	  kvantitet	  av	  idéer	  
som	  sedan	  bryts	  ner	  och	  konkretiseras	  i	  en	  enskild	  konceptgenerering.	  	  

2.4.1	  Fokusgrupp	  
Med	  hjälp	  av	  en	  fokusgrupp	  (Johannesson	  et	  al.	  2013)	  med	  studenter	  från	  
högskoleingenjörsprogrammet	  inom	  innovationsteknik	  och	  design	  vid	  
Karlstads	  universitet	  diskuteras	  olika	  områden	  som	  utifrån	  förstudien	  
anses	  särskilt	  viktiga	  vid	  utveckling	  av	  en	  ny	  produkt.	  Områdena	  arbetas	  
metodiskt	  igenom	  och	  studenterna	  har	  till	  sitt	  förfogande	  originalsågen	  att	  
hämta	  inspiration	  från	  samt	  papper	  och	  penna	  för	  enklare	  visualisera	  idéer.	  
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Intressanta	  åsikter	  och	  idéer	  dokumenteras	  i	  skrift	  och	  skisser	  som	  
produceras	  sparas.	  	  

Innan	  mötet	  avslutas	  utförs	  idéskiftesmetoden	  6-‐3-‐5	  (Johannesson	  et	  al.	  
2013)	  med	  två	  minuters	  intervaller	  för	  att	  tömma	  ut	  idéer	  som	  ännu	  inte	  
hamnat	  på	  papper.	  	  

2.4.2	  Konceptgenerering	  
För	  att	  få	  igång	  tankeprocessen	  hämtas	  inspiration	  av	  idéer	  och	  skisser	  från	  
fokusgruppen	  och	  tillsammans	  med	  produktspecifikationen	  utgör	  de	  ett	  
underlag	  från	  vilket	  koncept	  skissas	  fram.	  Koncepten	  skissas	  utifrån	  de	  tre	  
delfunktionerna	  grepp,	  infästning	  och	  förlängning.	  	  

2.5	  Konceptval	  
Utvärderingsprocessen	  utförs	  i	  två	  steg	  som	  börjar	  med	  en	  sållning	  mot	  
produktpecifikationen	  och	  sedan	  concept	  screening	  med	  en	  relativ	  beslutsmatris.	  För	  de	  
lösningar	  som	  går	  vidare	  från	  en	  sållning	  till	  en	  annan	  vidareutvecklas	  de	  för	  att	  om	  
möjligt	  bli	  ännu	  bättre	  och	  skapa	  flera	  kombinationer	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  	  

2.5.1	  Sållning	  mot	  produktspecifikation	  
I	  första	  sållningen	  används	  produktspecifikationen	  likt	  en	  checklista	  där	  
koncepten	  kontrolleras	  punkt	  för	  punkt.	  Koncepten	  behöver	  inte	  uppfylla	  
alla	  kriterium	  men	  dock	  alla	  krav	  för	  att	  inte	  elimineras.	  Detta	  är	  en	  
grovsållning	  där	  man	  främst	  ser	  om	  koncepten	  stämmer	  överens	  med	  
produktspecifikationen,	  är	  realiserbara	  i	  verkligheten	  och	  passar	  företagets	  
produktprogram	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  	  

2.5.2	  Pughs	  kriteriematris	  
I	  andra	  steget	  används	  Pughs	  kriteriematris	  som	  relativ	  beslutsmetod.	  De	  
kriterierna	  som	  används	  kommer	  ursprungligen	  från	  
produktspecifikationen	  och	  fokuserar	  främst	  på	  att	  lösa	  huvudproblemet.	  
Urvalskriterierna	  är	  av	  olika	  betydelse	  och	  för	  att	  sållningen	  ska	  bli	  så	  
rättvis	  som	  möjligt	  viktas	  dessa	  med	  information	  som	  erhållits	  från	  
förstudien	  och	  med	  hänsyn	  till	  uppdragsgivarens	  åsikt.	  Koncepten	  jämförs	  
sedan	  mot	  en	  referenslösning	  för	  att	  se	  om	  de	  är	  bättre	  (+),	  sämre	  (–)	  eller	  
likvärdiga	  (0)	  med	  referenslösningen.	  Resultat	  summeras	  och	  ett	  
nettovärde	  samt	  rangordning	  för	  varje	  koncept	  görs.	  De	  koncept	  med	  lägst	  
ranking	  sållas	  bort	  men	  för	  att	  avgöra	  hur	  många	  koncept	  som	  ska	  gå	  vidare	  
utvärderas	  koncepten	  inviduellt	  och	  en	  bedömning	  görs	  huruvida	  det	  är	  
möjligt	  att	  omvandla	  ett	  minus	  till	  ett	  plus	  (Johannesson	  et	  al.	  2013).	  	  
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2.6	  Konceptutveckling	  
För	  att	  utveckla	  de	  valda	  koncepten	  byggs	  fysiska	  modeller	  som	  genom	  tester	  valideras	  
och	  utvärderas	  för	  att	  sedan	  göra	  ett	  slutgiltigt	  val.	  	  

2.6.1	  Fysiska	  modeller	  
Fysiska	  modeller	  konstrueras	  av	  de	  valda	  lösningarna	  för	  att	  utforska	  de	  
ergonomiska	  egenskaper	  och	  bestämma	  vilka	  mått	  som	  uppfyller	  dem	  bäst.	  
Tester	  av	  framkomna	  prototyper	  sker	  fortlöpande	  för	  att	  kunna	  utveckla	  
dem	  och	  verifiera	  dess	  förväntade	  egenskaper.	  Processen	  är	  iterativ	  och	  
flera	  prototyper	  av	  varje	  koncept	  tillverkas.	  

Vid	  utveckling	  av	  sågens	  löstagbara	  infästning	  är	  det	  framförallt	  tester	  av	  
dess	  styrka	  och	  pålitlighet	  vid	  olika	  förhållanden	  som	  testas	  men	  också	  
deras	  visuella	  apparans	  och	  användarvänlighet.	  Ett	  dragprov	  utförs	  på	  en	  
av	  lösningarna	  för	  att	  verifiera	  dess	  hållfasthet	  som	  jämförs	  med	  det	  för	  
original	  handtaget.	  För	  detta	  tillverkas	  en	  jig	  som	  jämförs	  med	  en	  
deformerad	  hand	  vilket	  motsvarar	  det	  vanligaste	  lastfallet.	  Bredden	  för	  den	  
är	  55	  mm	  och	  i	  andra	  änden	  kläms	  kedjan	  fast	  mellan	  två	  backar	  (se	  figur	  
5).	  	  

	   	  

Figur	  5.	  Dragprov.	  
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2.6.2	  Summering	  av	  testresultat	  
En	  sammanställning	  av	  de	  fysiska	  testerna	  görs	  och	  en	  plus/minus	  lista1	  för	  
koncepten	  utförs	  för	  att	  göra	  en	  sista	  sållning	  till	  slutkoncept.	  	  

2.6.3	  Slutkoncept	  
Ett	  slutkoncept	  presenteras	  där	  de	  tre	  subfunktionerna	  infästning,	  grepp	  
och	  förlängning	  sammanställs.	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Jan-‐Erik	  Odhe,	  universitetsadjunkt	  vid	  fakulteten	  för	  hälsa,	  natur-‐	  och	  teknikvetenskap,	  
Karlstad	  universitet,	  föreläsning	  20	  September	  2016.	  
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3	  Resultat	  

3.1	  Projektplanering	  
Projektplanen	  används	  som	  ett	  levande	  dokument	  och	  uppdateras	  kontinuerligt	  under	  
projektets	  gång.	  En	  tidsplan	  görs	  efter	  uppbokade	  datum	  för	  opponering,	  redovisning,	  
utställning	  och	  slutinlämning.	  De	  två	  största	  riskfaktorerna	  i	  projektet	  bedöms	  som	  
tidsbrist	  och	  att	  rapporten	  inte	  blir	  godkänd.	  För	  dessa	  sätts	  åtgärd	  som	  att	  ha	  väl	  
tilltagna	  tider	  för	  de	  olika	  projektfaserna,	  kontinuerliga	  möten	  med	  handledare	  samt	  
stämma	  av	  faser	  mot	  kurslitteraturen.	  WBS-‐	  och	  Ganttschema	  samt	  projektplanen	  i	  sin	  
helhet	  kan	  ses	  i	  Bilaga	  1:	  Projektplan.	  

3.2	  Förstudie	  
Förstudien	  ligger	  till	  grund	  för	  det	  fortsatta	  arbetet	  i	  projektet	  och	  har	  som	  syfte	  och	  mål	  
att	  ge	  nödvändig	  information	  för	  att	  förstå	  vilket	  behov	  som	  finns	  och	  hur	  man	  löser	  det	  
på	  bästa	  sätt.	  	  

3.2.1	  Litteraturstudie	  
Nedan	  kan	  en	  sammanställning	  av	  de	  viktigaste	  punkterna	  från	  
litteraturstudien	  ses.	  Dessa	  används	  vid	  utformning	  av	  
produktspecificeringen	  och	  kan	  ses	  i	  sin	  helhet	  i	  Bilaga	  2:	  Litteraturstudie.	  

• För	  att	  undvika	  arbetsrelaterade	  skador	  och	  uppnå	  max	  effektivitet,	  
speciellt	  vid	  upprepande	  arbete,	  krävs	  det	  att	  verktygen	  som	  används	  är	  
anpassade	  efter	  människans	  anatomi	  (Strasser	  2007).	  

• För	  att	  få	  en	  optimal	  kraftöverföring	  mellan	  hand	  och	  verktyg	  bör	  
kontaktytan	  med	  handtaget	  vara	  så	  stor	  som	  möjligt	  (Hägg	  2010).	  I	  figur	  
6	  jämförs	  två	  handtag	  och	  visar	  hur	  ett	  rundat	  sfäriskt	  handtag	  är	  att	  
föredra	  för	  maximal	  kontaktyta.	  	  

	  

Figur	  6.	  Jämförelse	  av	  kontaktyta	  mellan	  olika	  	  
handtag	  efter	  Strasser	  (2007).	  
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• Ett	  dåligt	  anpassat	  verktyg	  leder	  till	  förluster	  i	  kraftöverföringen	  och	  ett	  
ojämnt	  fördelat	  tryck	  på	  handen	  och	  fingrarna	  kan	  leda	  till	  blåsor	  vilket	  
försämrar	  den	  taktila	  responsen	  (Strasser	  2007).	  

• Vid	  en	  dragande	  rörelse	  med	  handtag	  är	  en	  diameter	  på	  30-‐50	  mm	  
lämplig	  beroende	  på	  handstorlek	  (Pheasant	  &	  Haslegrave	  2006).	  	  

• Maximal	  greppkraft	  uppnås	  med	  det	  så	  kallade	  kraftgreppet	  där	  handen	  
griper	  helt	  runtom	  handtaget	  som	  är	  tvärställt	  mot	  armens	  riktning(se	  
figur	  7).	  

	  
Figur	  7.	  Kraftgrepp	  efter	  Wikström	  (1991).	  

• Beroende	  på	  vad	  verktyget	  ska	  användas	  till	  kan	  överföring	  av	  
information	  via	  handtaget	  som	  läge	  och	  riktning	  vara	  till	  fördel	  (Hägg	  et	  
al.	  2010).	  

• Utformningen	  av	  ett	  handhållet	  verktyg	  bör	  vara	  konstruerad	  så	  att	  
längd	  och	  form	  på	  skaft	  gör	  att	  användaren	  inte	  hamnar	  i	  en	  position	  
med	  böjd	  och/eller	  vriden	  rygg	  (Hägg	  et	  al.	  2010).	  

• En	  produkts	  fysiska	  egenskaper	  är	  förväntade	  av	  kunden,	  det	  är	  med	  de	  
upplevda	  psykiska	  egenskaperna	  man	  kan	  överträffa	  dem	  (Johannesson	  
et.	  al	  2013).	  	  

• Ett	  mjukt	  handtag	  medför	  att	  man	  ofta	  ökar	  gripkraften	  för	  att	  bibehålla	  
kontroll	  över	  verktyget.	  Detta	  leder	  till	  en	  onödig	  muskelanspänning	  i	  
hand/arm-‐systemet	  (Hägg	  et	  al.	  2010).	   	  
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3.2.2	  Användarstudie	  
Användarstudien	  riktar	  sig	  mot	  personer	  som	  tidigare	  inte	  har	  använt	  sågen	  
och	  ger	  främst	  en	  indikation	  på	  vad	  som	  är	  bra	  och	  vad	  som	  kan	  bli	  bättre.	  
De	  handtag	  som	  jämförs	  kan	  ses	  i	  figur	  8.	  

	  
Figur	  8.	  Originalhandtag	  till	  vänster	  och	  modifierade	  till	  höger.	  

Praktisk	  del	  
Figur	  9	  visar	  hur	  greppet	  med	  originalhandtagen	  gör	  att	  fingrarna	  blir	  
kraftigt	  deformerade.	  I	  vissa	  fall	  skapas	  sådant	  obehag	  att	  inte	  alla	  fingrar	  
används	  för	  att	  minska	  trycket	  på	  dem.	  Jämför	  greppet	  i	  figur	  9	  med	  figur	  10	  
där	  det	  modifierade	  handtaget	  används	  kan	  man	  se	  en	  tydlig	  skillnad	  på	  
handens	  form	  och	  uttryck.	  Största	  skillnaden	  är	  att	  fingrarna	  och	  handen	  
inte	  blir	  deformerade	  utan	  hålls	  i	  en	  neutral	  position.	  En	  annan	  skillnad	  är	  
handens	  uttryck	  som	  i	  figur	  9	  kan	  ses	  som	  svag	  och	  ansträngd	  medan	  figur	  
10	  har	  en	  tryggare	  och	  mer	  kraftfull	  karaktär.	  	  

	  
Figur	  9.	  Grepp	  med	  originalhandtag	  där	  handledsvinklar	  
anges	  i	  rött.	  

	   	  

Figur	  10.	  Grepp	  och	  handleds-‐	  
vinklar	  med	  modifierade	  	  
handtag.	  
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Handledsvinklar	  analyseras	  med	  båda	  handtagen	  och	  ses	  i	  figur	  9,10	  och	  11	  
som	  inritade	  streck.	  Från	  de	  bilder	  som	  analyseras	  ses	  små	  
vinkelförändringar	  i	  handleden,	  främst	  i	  ulna	  riktning	  men	  också	  flexion	  
och	  exentsion	  av	  handleden	  förekommer.	  Mellan	  de	  två	  handtagstyperna	  
kan	  ingen	  större	  skillnad	  ses	  utan	  det	  varierar	  beroende	  på	  vem	  som	  sågar.	  	  

Figur	  11	  visar	  en	  både	  böjd	  och	  vriden	  rygg	  som	  följd	  av	  sågens	  korta	  band.	  
Ergonomiskt	  sett	  är	  det	  ej	  önskvärt	  då	  det	  lätt	  ger	  upphov	  till	  skador	  till	  
följd	  av	  en	  överbelastning	  (Hägg	  et	  al.	  2010).	  Detta	  fenomen	  förekommer	  
på	  samtliga	  testpersoner	  och	  ingen	  skillnad	  kan	  ses	  mellan	  de	  olika	  
handtagen.	  Problemet	  anses	  vara	  av	  sådan	  karaktär	  att	  en	  förlängning	  är	  
nödvändigt	  och	  läggs	  därav	  till	  i	  målen	  för	  projektet.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  
	  

Intervjuer	  
Förberedda	  intervjufrågor:	  

• Vad	  var	  din	  första	  uppfattning?	  (Kan	  vara	  vad	  som	  helst)	  
• Hur	  upplevdes	  sågen	  att	  såga	  med?	  Varför?	  
• Hur	  var	  de	  två	  olika	  handtagen	  att	  såga	  med?	  Varför?	  

Den	  allmänna	  uppfattningen	  är	  att	  sågen	  har	  god	  skärkraft	  men	  att	  
handtagen	  i	  originalutförande	  klämmer	  ihop	  fingrarna	  på	  ett	  onaturligt	  sätt.	  
Det	  medför	  att	  en	  del	  av	  deltagarna	  känner	  smärta	  i	  fingrarna.	  3	  personer	  
vill	  istället	  använda	  handlovsgreppet	  (se	  figur	  12)	  men	  öglorna	  som	  är	  
väldigt	  små	  förhindrar	  det.	  Det	  stöds	  även	  av	  kontaktpersonen	  på	  företaget	  
som	  menar	  att	  större	  öglor	  vore	  att	  föredra.	  	  

	  

	  

Figur	  9.	  Kroppsposition.	  
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När	  deltagarna	  jämför	  originalhandtagen	  med	  de	  modifierade	  tycker	  11	  av	  
12	  att	  de	  modifierade	  är	  skönare	  och	  ger	  bättre	  grepp.	  Fyra	  personer	  
upplever	  även	  att	  det	  går	  snabbare	  att	  såga	  med	  de	  modifierade	  handtagen.	  
Framförallt	  är	  det	  att	  kraften	  fördelas	  jämnare	  och	  att	  fingrarna	  inte	  kläms	  
ihop	  som	  gör	  att	  majoriteten	  föredrar	  de	  modifierade	  handtagen.	  En	  
deltagare	  poängterar	  dock	  att	  de	  inte	  tillför	  mycket	  till	  produkten	  då	  det	  
man	  vinner	  i	  ergonomi	  förloras	  i	  portabilitet.	  Deltagaren	  som	  inte	  tycker	  att	  
de	  modifierade	  handtagen	  är	  skönare	  anser	  att	  de	  är	  för	  mjuka	  vilket	  gör	  
att	  kraft	  förloras.	  	  

Alla	  deltagarna	  anser	  att	  sågen	  ser	  smidig	  ut	  och	  en	  person	  uttrycker	  det	  
som	  att	  enkelheten	  och	  få	  ingående	  delar	  gör	  att	  den	  uttrycker	  portabilitet	  
och	  friluftsliv.	  Flera	  personer	  anser	  att	  det	  är	  bra	  att	  det	  finns	  olika	  färger	  
på	  handtagen	  och	  de	  starka	  färgerna	  uppmanar	  även	  till	  handling.	  

Tre	  av	  deltagarna	  vill	  att	  man	  ska	  kunna	  göra	  sågen	  längre	  av	  ergonomiska	  
skäl	  då	  man	  hamnar	  i	  väldigt	  framåtlutad	  position	  när	  man	  sågar.	  Det	  är	  
dock	  inte	  kedjan	  som	  behöver	  bli	  längre	  men	  någonting	  mellan	  handtagen	  
och	  kedjan.	  

Det	  som	  bör	  tas	  i	  beaktning	  vid	  utformning	  av	  en	  ny	  lösning	  utifrån	  
informationen	  från	  intervjuerna	  är	  att	  handtagen	  bör	  utformas	  bättre	  
ergonomiskt.	  För	  bättre	  komfort	  bör	  även	  någon	  typ	  av	  justering	  av	  
längden	  vara	  möjlig.	  Dock	  får	  detta	  inte	  göras	  så	  att	  den	  blir	  mindre	  
portabel	  och	  helst	  ska	  lösningen	  göra	  att	  sågen	  uppfattas	  som	  ett	  enkelt	  och	  
portabelt	  verktyg.	  

	  

Figur	  10.	  Handlovsgrepp.	  
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3.2.3	  Telefonintervjuer	  
På	  grund	  av	  dålig	  respons	  utförs	  endast	  en	  intervju	  och	  då	  majoriteten	  av	  
sågar	  säljs	  via	  återförsäljare	  finns	  inte	  fler	  personer	  att	  kontakta	  via	  
uppdragsgivarens	  register.	  En	  lokal	  återförsäljare	  kontaktas	  för	  att	  få	  mer	  
input,	  tyvärr	  har	  ingen	  en	  större	  erfarenhet	  av	  sågen	  och	  därav	  utförs	  ingen	  
mer	  intervju.	  	  

Från	  intervjun	  som	  utförs	  kan	  följande	  konstateras:	  

Personen	  använder	  sågen	  för	  att	  beskära	  fruktträd	  i	  trädgården	  samt	  rensa	  
backar	  och	  klippavsatser	  från	  sly	  vid	  paragliding.	  Det	  som	  uppskattas	  med	  
sågen	  är	  att	  den	  väger	  lite,	  biter	  väldigt	  bra	  och	  är	  lätt	  att	  såga	  med.	  Det	  som	  
är	  mindre	  bra	  är	  fodralet	  vilket	  den	  intervjuade	  anser	  vara	  aningen	  för	  stort	  
och	  styvt.	  En	  vaddering	  i	  handtagen	  kan	  möjligtvis	  göra	  sågen	  bättre	  men	  
då	  personen	  oftast	  använder	  handskar	  gör	  det	  inte	  så	  mycket.	  	  

3.2.4	  Design	  och	  formspråk	  
Sågen	  är	  uppbyggd	  av	  få	  delar	  och	  enkla	  geometriska	  former	  vilket	  gör	  att	  
den	  ser	  robust,	  portabel	  och	  lättanvänd	  ut.	  Till	  exempel	  liknas	  handtaget	  
vid	  en	  rektangel	  och	  länken	  mellan	  handtag	  och	  kedja	  en	  triangel.	  Alla	  
modeller	  har	  en	  annan	  färg	  på	  handtaget	  än	  resten	  av	  sågen	  vilket	  
uppmanar	  till	  handling	  och	  fungerar	  även	  som	  indikator	  om	  man	  förlägger	  
den	  i	  skogen.	  Prestandan	  vid	  användning	  är	  oklanderlig	  och	  den	  sågar	  lätt	  
genom	  små	  och	  större	  stockar	  dock	  önskas	  handtaget	  erbjuda	  bättre	  
ergonomi.	  	  

Figur	  13	  visar	  sågens	  ingående	  delar	  där	  1	  är	  handtaget,	  2	  är	  infästning	  
mellan	  handtag	  och	  kedja	  och	  3	  är	  kedjan.	  Handtaget	  tillverkas	  av	  ett	  
nylonband	  som	  sys	  ihop	  till	  en	  loop	  och	  kedjan	  samt	  infästningen	  tillverkas	  
i	  stål.	  Kombinationen	  av	  nylon	  och	  stål	  som	  båda	  är	  tuffa	  material	  gör	  att	  
den	  uppfattas	  som	  ett	  robust	  verktyg.	  Figur	  14	  visar	  kedjans	  uppbyggnad	  
som	  består	  av	  en	  inre	  länk	  (1)	  och	  omsluts	  av	  två	  yttre	  (2)	  som	  sedan	  binds	  
samman	  med	  en	  nit	  (3).	  Figur	  15	  visar	  närmare	  hur	  infästningen	  till	  
handtaget	  ser	  ut	  och	  nedan	  kan	  viktiga	  basmått	  utläsas.	  

• Vikt:	  131g	  
• Totallängd:	  1040	  mm	  
• Kedjans	  längd:	  650	  mm	  
• Handtagets	  längd:	  178	  mm	  
• Handtagets	  omkrets:	  260	  mm	  
• Handtagets	  bredd:	  25	  mm	  
• Inre	  länk:	  Ø	  3,7	  mm	  
• Yttre	  länk:	  Ø	  2,6	  mm	  
• Infästningens	  spårbredd:	  2,4	  mm	   	  
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Figur	  11.	  Sågens	  delar.	  

Figur	  12.	  Kedjans	  delar.	   Figur	  13.	  Infästning	  till	  handtag.	  
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3.2.5	  Test	  av	  sågkraft	  
Testet	  visade	  en	  genomsnittlig	  kraft	  på	  288,95	  N	  av	  7	  provförsök	  och	  en	  
maximal	  kraft	  på	  328,7	  N	  när	  man	  sågar	  snabbt	  och	  lätt	  ansträngt,	  tabell	  1.	  
Det	  innebär	  att	  en	  lösning	  måste	  motstå	  plastisk	  deformation	  upp	  till	  167	  
kg	  för	  att	  ha	  en	  säkerhetsmarginal	  på	  5	  gånger	  vilket	  var	  ett	  krav	  som	  
diskuterades	  fram	  med	  uppdragsgivaren.	  Tyngdaccelerationen	  antas	  i	  
testet	  vara	  9,82	  m/s2.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.2.6	  Friläggning	  och	  beräkningar	  
Genomsnittlig	  sågkraft	  uppmäts	  till	  288,95	  N	  vilket	  betyder	  att	  man	  drar	  
med	  en	  kraft	  F	  på	  144,48	  N	  i	  varje	  handtag.	  Vinkeln	  v	  då	  50:e	  percentilen	  
för	  män	  och	  kvinnor	  sågar	  uppmäts	  till	  35	  respektive	  28	  grader.	  Insatt	  i	  
ekvation	  3	  ger	  det	  en	  kraft	  på	  handen	  för	  män	  på,	  

!"",!
!

!
!"# !"

+ 𝑡𝑎𝑛 35 = 139,08  𝑁	   	  

och	  för	  kvinnor,	  

!"",!
!

!
!!" !"

+ 𝑡𝑎𝑛 28 = 120,49  𝑁.	   	  

Det	  motsvarar	  att	  en	  vikt	  på	  14,16	  kg	  trycker	  på	  handen	  för	  män	  och	  12,27	  
kg	  för	  kvinnor.	  Vilket	  förklarar	  varför	  fingrarna	  kläms	  ihop	  under	  
användarstudien	  och	  försvårar	  en	  maximal	  kraftöverföring.	  	  

  

Tabell	  1.	  Resultat	  för	  genomsnittlig	  sågkraft.	  
Försök	   Kraft	  (kg)	   Kraft	  (N)	  
1	   33,5	   328,7	  
2	   31	   304,42	  
3	   24	   235,68	  
4	   28,5	   279,87	  
5	   30	   294,6	  
6	   30	   294,6	  
7	   29	   284,78	  

Max	  (N)	   328,7	  
Medel	  (N)	   288,95	  
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3.3	  Produktspecifikation	  
Produktspecifikationen	  består	  av	  19	  kriterier	  varav	  14	  krav	  och	  15	  önskemål.	  Tabell	  2	  
visar	  ett	  utdrag	  av	  dessa	  och	  produktspecifikationen	  kan	  ses	  i	  sin	  helhet	  i	  Bilaga	  3:	  
Produktspecifikation.	  	  

Tabell	  2.	  Utdrag	  av	  produktspecifikation.	  
Kriterium	  

nummer	  

Kriterium	   Krav	  =	  K	  

Önskemål	  =	  Ö	  

Vikt	  

1-‐3	  

	   Underlätta	  sågning	   HF	   	  

1	   Fästas	  till	  kedjan	  utan	  modifiering	  av	  länkar	   K	   	  

2	   Dimensioneras	  mot	  plastisk	  deformation	  med	  

säkerhetsfaktor	  5	  

K	   	  

3	   Låg	  vikt	   K	   	  

4	   Vara	  löstagbar	  (infästning)	   K	   	  

5	   Vara	  löstagbar	  (handtag)	   Ö	   2	  

6	   Medge	  förlängning	   K	   	  

7	   Äga	  nylonband	  på	  25	  mm	   K	   	  

8	   Utöka	  användningsmöjligheter	   Ö	   2	  

3.4	  Konceptframtagning	  
Konceptframtagningen	  leder	  till	  att	  många	  koncept	  produceras	  och	  framförallt	  är	  
fokusgruppen	  av	  stort	  värde	  som	  leder	  till	  en	  kvantitet	  av	  idéer.	  

3.4.1	  Fokusgrupp	  
Nedan	  listas	  olika	  idéer	  som	  framkom	  vid	  diskussion	  med	  fokusgruppen.	  
Ett	  modulsystem	  där	  man	  kan	  byta/förlänga	  handtag	  efter	  behov	  anses	  
kunna	  skapa	  ett	  större	  värde	  för	  kunden.	  Enligt	  Patel	  och	  Jayaram	  (2013)	  
ökar	  även	  ett	  större	  utbud	  genom	  modularisering	  konkurrenskraftigheten	  
och	  det	  är	  ett	  kostnadseffektivt	  sätt	  att	  skapa	  nya	  produkter	  för	  ett	  företag	  
där	  resurserna	  är	  begränsade.	  Utöver	  diskussion	  utförs	  idéskiftesmetoden	  
6-‐3-‐5	  som	  kan	  ses	  i	  Bilaga	  4:	  Konceptgenerering,	  6-‐3-‐5	  metoden.	  	  

Handtagsutformning	  

• Rulla	  in	  kedjan	  i	  ett	  bättre	  ergonomiskt	  handtag	  för	  att	  inte	  ta	  mer	  
plats	  än	  vad	  den	  gör	  nu.	  	  

• Modulsystem	  med	  extra	  handtag	  som	  man	  snäpper	  på.	  
• Handtag	  som	  tar	  bort	  kraften	  som	  trycker	  inåt	  på	  handen.	  	   	  
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Längd/justerbarhet	  

• Sätta	  ihop	  2	  sågar	  till	  en	  lång.	  
• Förlänga	  genom	  en	  rulle	  som	  kan	  mata	  ut	  lina	  likt	  ett	  hundkoppel.	  
• Modulsystem,	  köpa	  till	  en	  förlängning	  om	  man	  är	  i	  behov	  av	  det.	  

Material	  

• Bygga	  på	  med	  gummi	  för	  bättre	  ergonomi.	  
• Nylon	  som	  används	  nu	  ser	  bra	  och	  starkt	  ut.	  

Portabilitet	  

• Usp	  (unique	  selling	  point),	  måste	  vara	  liten	  och	  enkel	  

Nya	  användningsområden	  

• Modulsystem,	  kan	  förlänga	  vid	  behov	  och	  köpa	  nya	  handtag.	  Man	  
bygger	  sin	  egen	  såg.	  

3.4.1	  Konceptgenerering	  
Med	  inspiration	  från	  material	  som	  tas	  fram	  med	  fokusgruppen	  och	  
förstudien	  skissas	  ett	  antal	  koncept	  på	  infästning,	  grepp	  och	  förlängning	  
fram.	  

Infästning	  
	  

Koncept	  i1,	  infästningen	  består	  
av	  kardborreband	  som	  
överlappas	  för	  extra	  styrka.	  Den	  
är	  tänkt	  att	  passa	  till	  den	  redan	  
befintliga	  infästningen	  till	  kedjan	  
(figur	  16).	  	  

	  

	  

	  

	  

Koncept	  i2	  är	  en	  typ	  av	  clips	  av	  fjäderstål	  
som	  snäpps	  på	  den	  befintliga	  infästningen	  till	  
kedjan	  (figur	  17).	  	   	  

Figur	  14.	  Koncept	  i1.	  

Figur	  15.	  Koncept	  i2.	  
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Koncept	  i3	  består	  av	  en	  
infästning	  som	  är	  öppen	  på	  
ena	  sidan	  vilket	  en	  loop	  i	  
botten	  på	  handtaget	  kan	  
träs	  på.	  På	  grund	  av	  att	  det	  
är	  öppet	  på	  ena	  sidan	  har	  
infästningen	  gjorts	  tjockare	  
för	  att	  behålla	  styrka	  (figur	  
18).	  	  	  

	  

	  

	  

Koncept	  i4,	  en	  standardkarbin	  som	  handtaget	  är	  fäst	  
till	  permanent	  vilket	  kan	  snäppas	  på	  och	  av	  kedjan.	  
Kräver	  att	  originalinfästningen	  till	  kedjan	  ändras	  för	  
att	  passa	  karbinen	  (figur	  19).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Koncept	  i5,	  ett	  skruvsystem	  som	  
låser	  handtaget	  till	  kedjan	  (figur	  
20).	  	  

	   	  

Figur	  16.	  Koncept	  i3.	  

Figur	  17.	  Koncept	  i4.	  

Figur	  18.	  Koncept	  i5.	  
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Koncept	  i6,	  en	  pilformad	  plåtbit	  vilken	  
fästs	  i	  änden	  på	  nylonbandet	  och	  träs	  
igenom	  infästningen	  till	  kedjan	  för	  att	  
hakas	  fast	  i	  ett	  spänne.	  Kräver	  att	  spåret	  
på	  originalinfästningen	  blir	  längre	  för	  att	  
kunna	  trä	  igenom	  pilformen	  (figur	  21).	  

	  

	  

Handtag	  
Koncepten	  utgår	  från	  att	  ett	  nylonband	  används	  som	  grund	  då	  det	  är	  ett	  
starkt	  kännetecken	  för	  varumärket	  och	  gör	  sågen	  väldigt	  portabel.	  Det	  
kommer	  dock	  under	  modelltillverkningen	  att	  testas	  olika	  storlekar	  på	  öglan	  
för	  att	  kunna	  använda	  handlovsgreppet	  och	  minska	  trycket	  på	  handen.	  Alla	  
koncept	  utom	  h4	  och	  h5	  bygger	  på	  löstagbara	  handtag	  som	  gör	  att	  man	  kan	  
använda	  sågen	  med	  endast	  nylonbandet	  och	  ett	  kraftigare	  handtag	  vid	  
behov.	  	  

	  

Koncept	  h1	  består	  av	  ett	  
handtag	  i	  plast	  som	  
nylonbandet	  träs	  igenom	  
och	  låses	  genom	  att	  en	  
sprint	  sätts	  igenom	  öglan.	  
Formen	  på	  handtaget	  är	  
rundat	  sfäriskt	  på	  
framsidan	  för	  att	  följa	  
fingrarna	  och	  öka	  
kontaktytan	  (figur	  22).	  

	  

	   	  

Figur	  19.	  Koncept	  i6.	  

Figur	  20.	  Koncept	  h1.	  
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Koncept	  h2	  bygger	  på	  att	  man	  
använder	  handlovsgreppet	  genom	  
att	  trä	  handen	  genom	  öglan	  och	  
håller	  i	  röret.	  Röret	  kan	  vid	  behov	  
plockas	  av	  för	  att	  förenkla	  
paketering	  (figur	  23).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Koncept	  h3	  är	  ett	  fast	  gummigrepp	  som	  
fästs	  på	  nylonbandet	  vid	  tillverkning	  och	  
går	  ej	  att	  ta	  av.	  Gummit	  ska	  vara	  tillräckligt	  
mjukt	  för	  att	  kunna	  vikas	  ihop	  och	  passas	  i	  
originalfodralet	  (figur	  24).	  	  

	  

	  

	  

	  

Koncept	  h4,	  består	  av	  fallskärmslina	  
vilket	  är	  populärt	  bland	  
överlevnadsprodukter	  och	  har	  många	  
användningsområden	  inom	  friluftsliv.	  
Linan	  flätas	  på	  nylonbandet	  och	  är	  tänkt	  
att	  användas	  som	  ett	  fast	  handtag	  men	  
kan	  knytas	  av	  vid	  behov	  (figur	  25).	  	   	  

Figur	  21.	  Koncept	  h2.	  

Figur	  22.	  Koncept	  h3.	  

Figur	  23.	  Koncept	  h4.	  
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Koncept	  h5	  är	  ett	  plast/gummirör	  likt	  det	  
som	  användes	  under	  användarstudien.	  
Röret	  har	  en	  slits	  på	  baksidan	  för	  
montering	  handtaget	  (figur	  26).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Koncept	  h6	  bygger	  på	  samma	  system	  
som	  h5	  där	  ett	  spår	  på	  baksidan	  
tillåter	  att	  man	  monterar	  handtaget.	  
Största	  skillnaden	  är	  att	  det	  är	  mer	  
arbetat	  och	  har	  en	  gummibeläggning	  
på	  framsidan	  som	  utmärker	  (figur	  
27).	  

	  

	  

	  

	  

Koncept	  h7,	  en	  fastsydd	  vaddering	  
som	  kan	  öppnas	  och	  förslutas	  med	  
kardborreband.	  Greppet	  kan	  
användas	  bara	  som	  det	  är	  men	  
möjlighet	  finns	  till	  att	  lägga	  en	  
pinne	  emellan	  för	  att	  styva	  upp	  
handtaget	  och	  göra	  det	  grövre	  om	  
så	  önskas	  (figur	  28).	  	   	  

Figur	  24.	  Koncept	  h5.	  

Figur	  25.	  Koncept	  h6.	  

Figur	  26.	  Koncept	  h7.	  
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Förlängning	  
	  

	  

Koncept	  f1,	  nylonbandet	  träs	  fram	  
och	  tillbaka	  i	  tre	  steg	  och	  kan	  
därmed	  förlängas	  eller	  förkortas	  
till	  tre	  olika	  längder	  (figur	  29).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Koncept	  f2,	  förlängningen	  är	  
separat	  från	  handtaget	  och	  kan	  
sättas	  på	  vid	  behov	  (figur	  30).	  	  

	   	  

Figur	  27.	  Koncept	  f1.	  

Figur	  28.	  Koncept	  f2.	  
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Koncept	  f3	  bygger	  på	  en	  typ	  av	  
”jojo”	  där	  linan	  kan	  låsas	  i	  olika	  
längder	  (figur	  31).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.5	  Konceptval	  
Konceptvalet	  leder	  till	  att	  koncept	  i1	  och	  i2	  för	  infästning	  går	  vidare	  till	  
konceptutveckling,	  koncept	  h1,	  h4	  och	  h6	  för	  handtag	  samt	  f1	  för	  förlängning.	  	  

3.5.1	  Sållning	  mot	  produktspecifikation	  
Infästning	  
Vid	  kontroll	  mot	  produktspecifikationen	  av	  infästning	  elimineras	  koncept	  
i4	  och	  i5	  bort	  då	  de	  inte	  uppfyller	  kriterium	  24,	  identifieras	  med	  
varumärket.	  Detta	  för	  att	  de	  är	  onödigt	  komplexa	  och	  talar	  inte	  samma	  
formspråk	  som	  resten	  av	  sågen.	  Resterande	  koncept	  går	  vidare	  till	  Pughs	  
relativa	  beslutsmatris.	  	  

Handtag	  
Inget	  koncept	  elimineras	  då	  det	  ej	  går	  att	  bevisa	  att	  något	  koncept	  inte	  
uppfyller	  kraven.	  Då	  koncepten	  ställs	  mot	  varandra	  i	  Pughs	  kriteriematris	  
är	  ändå	  en	  sållning	  möjlig.	  	  

Förlängning	  
Vid	  kontroll	  av	  koncepten	  för	  förlängning	  sållas	  nummer	  f3	  bort	  mot	  
kriterium	  nummer	  7,	  äga	  nylonband	  på	  25	  mm.	  De	  resterande	  två	  
koncepten	  klarar	  sållningen	  och	  beslut	  tas	  att	  de	  ska	  gå	  direkt	  vidare	  till	  
konceptutveckling.	   	  

Figur	  29.	  Koncept	  f3.	  
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3.5.2	  Pughs	  kriteriematris	  
Infästning	  
I	  Pughs	  relativa	  beslutsmatris	  med	  viktade	  kriterier	  för	  infästning	  (se	  tabell	  
3)	  sätts	  koncept	  i1	  som	  referens	  och	  blir	  också	  den	  lösning	  som	  får	  det	  
högsta	  viktade	  värdet.	  Alternativ	  i2	  hamnar	  på	  en	  andra	  plats	  med	  bara	  en	  
poängs	  skillnad	  och	  de	  två	  går	  därför	  vidare	  till	  konceptutveckling.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Tabell	  3.	  Pughs	  beslutmatris	  av	  infästning	  med	  viktade	  kriterier.	  
Kriterium	   Alternativ	  infästning	  

i1	   i2	   i3	   i6	  
Låg	  vikt	  (w=2)	   	  

	  
R	  
E	  
F	  
E	  
R	  
E	  
N	  
S	  

_	   _	   _	  
Vara	  användarvänlig	  
(w=4)	  

0	   +	   0	  

Vara	  estetiskt	  
tilltalande	  (w=3)	  

0	   0	   0	  

Uttrycka	  kvalité	  
(w=3)	  

+	   0	   0	  

Vara	  vädertålig	  
(w=5)	  

_	   _	   _	  

Vara	  robust	  (w=5)	   0	   0	   0	  
Vara	  pålitlig	  (w=5)	   0	   _	   0	  
Identifieras	  med	  
varumärket	  (w=5)	  

0	   0	   0	  

Summa	  +	   	   3	   4	   0	  
Summa	  0	   	   22	   16	   25	  
Summa	  –	   	   4	   9	   4	  
Nettovärde	   0	   –1	   –5	   –4	  
Rangordning	   1	   2	   4	   3	  
Vidareutveckling	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	  
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Handtag	  
För	  Pughs	  relativa	  beslutsmatris	  med	  viktade	  kriterier	  av	  handtag	  (se	  tabell	  
4)	  sätts	  koncept	  h1	  som	  referens	  och	  hamnar	  på	  en	  delad	  första	  plats	  
tillsammans	  med	  koncept	  h6.	  Koncept	  h4	  rangordnas	  som	  nummer	  2	  med	  2	  
poängs	  skillnad.	  Koncept	  h3	  och	  h5	  får	  även	  de	  samma	  poäng	  och	  
rangordnas	  som	  delad	  trea.	  På	  de	  två	  sista	  platserna	  hamnar	  koncept	  h2	  
och	  h7	  med	  –10	  respektive	  –20	  i	  viktat	  värde.	  Beslut	  tas	  om	  att	  h1,	  h4	  och	  
h6	  ska	  vidareutvecklas.	  	  

	   	  

Tabell	  4.	  Pughs	  beslutsmatris	  av	  handtag	  med	  viktade	  kriterier.	  
Kriterium	   	   Alternativ	  handtag	  

h1	   h2	   h3	   h4	   h5	   h6	   h7	  
Låg	  vikt	  (w=2)	   	  

	  
	  
	  

	  
R	  
E	  
F	  
E	  
R	  
E	  
N	  
S	  

+	   0	   +	   +	   0	   0	  
Identifieras	  med	  
varumärket	  (w=5)	  

0	   0	   +	   0	   0	   –	  

Vara	  estetiskt	  
tilltalande	  (w=3)	  

–	   0	   0	   –	   0	   –	  

Uttrycka	  kvalité	  
(w=3)	  

–	   0	   0	   –	   0	   –	  

Packas	  i	  befintligt	  
fodral	  (w=2)	  

0	   +	   +	   0	   0	   +	  

Medge	  stor	  
kontaktyta	  mellan	  
hand	  och	  handtag	  
(w=4)	  

–	   	   –	   0	   0	   0	  

Undvika	  sidokrafter	  
på	  handen	  (w=2)	  

–	   –	   –	   0	   0	   –	  

Vara	  vädertålig	  
(w=5)	  

0	   0	   –	   0	   0	   –	  

Summa	  +	   	   2	   2	   9	   2	   0	   0	  
Summa	  0	   	   12	   18	   6	   18	   26	   6	  
Summa	  –	   	   12	   6	   11	   6	   0	   20	  
Nettovärde	   0	   –10	   –4	   –2	   –4	   0	   –20	  
Rangordning	   1	   4	   3	   2	   3	   1	   5	  
Vidareutveckling	   Ja	   Nej	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
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3.6	  Konceptutveckling	  
Prototyperna	  utvecklas	  med	  hänsyn	  till	  form	  och	  funktion	  där	  framförallt	  dess	  ergonomi	  
är	  i	  största	  fokus.	  	  

3.6.1	  fysiska	  modeller	  
Infästning	  
Modeller	  för	  handtagets	  infästning	  tas	  fram	  och	  det	  konstateras	  att	  en	  
fungerande	  prototyp	  för	  clips,	  se	  figur	  32	  blir	  svårt	  att	  uppnå	  då	  det	  krävs	  
fjäderstål	  och	  mer	  avancerad	  bockning	  än	  vad	  som	  är	  möjligt	  i	  
universitetets	  lokaler.	  Modellen	  ger	  dock	  en	  visuell	  uppfattning	  om	  hur	  
konceptet	  kommer	  se	  ut.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figur	  30.	  Infästning	  med	  clip-‐on	  lösning.	  

Kardborrebandslösningen	  som	  visas	  i	  figur	  33,	  består	  av	  ett	  20	  mm	  brett	  
kardborreband	  som	  sys	  på	  nylonbandet.	  Möjligheten	  till	  att	  både	  tillverka	  
och	  testa	  förbandet	  gör	  det	  också	  enklare	  att	  utvärdera.	  Flera	  prototyper	  
tillverkas	  för	  att	  testa	  olika	  mått	  och	  en	  längd	  på	  40	  mm	  anses	  rimlig	  för	  att	  
fästet	  ska	  se	  starkt	  ut	  och	  vara	  tillräckligt	  långt	  för	  att	  man	  vid	  
handlovsgreppet	  inte	  ska	  hålla	  över	  kedjan.	  Kortaste	  längden	  som	  testas	  är	  
30	  mm	  och	  förbandet	  är	  där	  starkt	  nog	  att	  hålla	  för	  en	  last	  på	  65	  kg.	  Ett	  
dragprov	  visar	  att	  förbandet	  på	  40	  mm	  håller	  för	  en	  last	  på	  100	  kg	  innan	  
förbandet	  bryts	  vilket	  innebär	  att	  när	  man	  sågar	  och	  håller	  i	  båda	  
handtagen	  kan	  det	  belastas	  upp	  till	  200	  kg.	  Det	  ger	  en	  säkerhetsfaktor	  på	  
5,97	  gånger	  vid	  en	  såglast	  på	  30	  kg.	  Jämfört	  mot	  originalsågen	  påbörjas	  en	  
plastisk	  deformation	  av	  stålfästet	  mellan	  kedjan	  och	  handtaget	  vid	  200	  kg	  
vilket	  är	  dubbla	  lasten	  mot	  kardborrebandsfästet.	  Dock	  finns	  inget	  som	  
styrker	  att	  det	  behöver	  vara	  så	  starkt.	  En	  nackdel	  med	  kardborreband	  är	  att	  
det	  försvagas	  med	  tiden	  och	  efter	  10	  000	  öppningar	  och	  stängningar	  har	  
det	  50	  %	  bibehållen	  styrka	  (Bandi	  2017).	  	  
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Flera	  tester	  utförs	  som	  enkelheten	  i	  att	  sätta	  på	  och	  ta	  av	  förbandet,	  
prestanda	  vid	  sågning	  och	  prestanda	  med	  ett	  smutsigt	  förband.	  Sätta	  på	  och	  
ta	  av	  förbandet	  upplevs	  enkelt	  och	  okomplicerat	  eftersom	  de	  flesta	  har	  
någon	  form	  av	  erfarenhet	  av	  kardborreband	  sedan	  tidigare.	  Enda	  
problemet	  som	  stöts	  på	  är	  att	  fästet	  där	  bandet	  träs	  igenom	  upplevs	  lite	  för	  
smalt.	  Det	  vidgas	  därför	  från	  2	  mm	  till	  4	  mm	  för	  en	  enklare	  hantering.	  Inga	  
tester	  eller	  beräkningar	  av	  vad	  det	  innebär	  för	  hållfastheten	  har	  utförts	  och	  
kräver	  därför	  vidare	  undersökning.	  

Vid	  de	  sågtester	  som	  utförs	  påverkas	  inte	  prestandan	  och	  förbandet	  visar	  
inga	  tecken	  på	  att	  öppna	  sig	  varken	  med	  eller	  utan	  smuts	  i	  förbandet.	  
Lösningen	  passar	  även	  produktens	  formspråk	  och	  ändrar	  i	  stort	  sett	  inte	  
dess	  utseende	  jämfört	  med	  originalhandtagen.	  

Handtag	  
Under	  förstudien	  konstateras	  det	  att	  handtaget	  skapar	  ett	  stort	  tryck	  på	  
handen	  och	  att	  det	  är	  för	  litet	  för	  att	  använda	  handlovsgreppet.	  Första	  
prioritet	  vid	  utformning	  av	  handtag	  är	  därför	  att	  göra	  loopen	  större	  för	  att	  
minska	  vinkeln	  v	  och	  därmed	  även	  minska	  kraften	  som	  trycker	  på	  handen	  
enligt	  ekvation	  7	  och	  8.	  Tester	  med	  och	  utan	  handskar	  utförs	  för	  att	  hitta	  en	  
storlek	  som	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  tillåter	  att	  en	  hand	  träs	  igenom	  men	  samtidigt	  
inte	  förlänger	  sågen	  onödigt	  mycket.	  Den	  valda	  storleken	  uppmäts	  till	  320	  
mm	  i	  omkrets	  vilket	  ger	  vinkeln	  v	  för	  män	  till	  24	  grader	  (tidigare	  35)	  
respektive	  20	  grader	  (tidigare	  28)	  för	  kvinnor.	  För	  män	  ger	  det	  en	  kraft	  på	  

!"",!
!

!
!"# !"

+ 𝑡𝑎𝑛 24 = 111,49  𝑁	   	   	   Ekvation	  7	  

och	  för	  kvinnor,	  	  

	  !"",!
!

!
!"# !"

+ 𝑡𝑎𝑛 20 = 103,40  𝑁	  	   	   	   Ekvation	  8	  

Det	  innebär	  en	  20	  %	  kraftminskning	  på	  handen	  för	  män	  och	  nära	  15	  %	  för	  
kvinnor	  jämfört	  mot	  tidigare	  handtag.	  	   	  

Figur	  31.	  Infästning	  av	  kardborre	  typ.	  
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Figur	  34	  visar	  tre	  olika	  handtag	  som	  fästs	  till	  nylonbandet	  på	  olika	  sätt	  och	  
har	  vissa	  skillnader	  i	  egenskaper.	  Nummer	  (2)	  och	  (3)	  tas	  fram	  i	  CAD-‐
programmet	  Creo	  Parametrics	  3.0	  och	  tillverkas	  genom	  additiv	  tillverkning	  
i	  PLA-‐plast.	  Handtagen	  kan	  vid	  behov	  skiljas	  från	  nylonbandet	  och	  påverkar	  
således	  inte	  portabiliteten	  för	  sågen.	  Nummer	  (1)	  tillverkas	  däremot	  genom	  
flätning	  av	  så	  kallad	  fallskärmslina	  direkt	  på	  handtaget	  vilket	  inte	  gör	  denna	  
typ	  lika	  flexibel	  att	  ta	  av	  som	  nummer	  (2)	  och	  (3).	  Fallskärmslina	  är	  dock	  
ett	  erkänt	  bra	  verktyg	  vid	  överlevnadssituationer	  och	  kan	  då	  knytas	  av	  
handtaget	  och	  användas	  till	  allt	  möjligt	  inom	  jakt,	  fiske	  och	  friluftsliv.	  Den	  
vanligaste	  typen,	  typ	  III,	  är	  uppbyggd	  av	  sju	  inre	  flätade	  trådar	  av	  nylon	  
med	  en	  yttre	  kappa	  även	  den	  av	  nylon	  vilket	  ger	  linan	  en	  brottstyrka	  på	  250	  
kg	  (MIL-‐C-‐5040H,	  1994).	  I	  enlighet	  med	  produktspecifikationen	  kriterium	  8	  
utökar	  detta	  handtag	  därmed	  användningsmöjligheterna	  mångfalt	  med	  allt	  
man	  kan	  göra	  av	  fallskärmslinan.	  På	  prototypen	  är	  linan	  270	  cm	  lång	  och	  
kan	  packas	  i	  det	  befintliga	  fodralet.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tester	  av	  handtag	  nummer	  (1)	  i	  figur	  34	  konstaterar	  att	  en	  förbättring	  är	  
möjlig	  då	  flätan	  är	  väldigt	  löst	  knuten	  vilket	  leder	  till	  onödig	  
muskelanspänning	  för	  att	  få	  ett	  bra	  grepp.	  Två	  nya	  prototyper	  tillverkas,	  se	  
figur	  35,	  ett	  större	  och	  ett	  mindre	  där	  flätan	  är	  hårt	  knuten.	  De	  två	  
utförandena	  är	  tänkt	  att	  passa	  personer	  med	  stora	  respektive	  små	  händer	  
och	  flätas	  på	  samma	  sätt	  men	  där	  det	  större	  har	  flätats	  i	  två	  lager.	  Det	  större	  
handtaget	  består	  av	  460	  cm	  lina	  och	  det	  mindre	  205	  cm.	  	  

Figur	  32.	  Prototyper	  av	  handtag	  där	  (1)	  är	  tillverkad	  av	  fallskärmslina	  samt	  (2)	  och	  (3)	  i	  	  
PLA-‐plast.	  
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Handtag	  nummer	  (2)	  i	  figur	  34	  har	  en	  infästning	  som	  liknar	  testhandtagen	  
från	  användarstudien	  där	  en	  skåra	  på	  handtagets	  baksida	  tillåter	  att	  
nylonbandet	  träs	  i.	  Den	  hårda	  plasten	  försvårar	  dock	  detta	  moment	  och	  ett	  
mjukare	  material	  önskas	  för	  att	  kunna	  vika	  upp	  skåran.	  

En	  annan	  nackdel	  med	  denna	  konstruktion	  är	  att	  handtaget	  måste	  ha	  en	  
bredd	  på	  minst	  25	  mm	  ända	  ut	  i	  kanten	  för	  att	  ha	  plats	  för	  nylonbandet.	  Det	  
gör	  att	  en	  prototyp	  måste	  dimensioneras	  därefter	  och	  för	  att	  inte	  göra	  
tvärsnittet	  för	  stort	  utformas	  handtaget	  ovalt	  i	  riktning	  med	  nylonbandet.	  
Flertalet	  personer	  tillåts	  testa	  handtaget	  och	  det	  konstateras	  att	  den	  ovala	  
formen	  bör	  vridas	  90	  grader	  för	  att	  ge	  bästa	  komfort.	  Ingen	  ny	  verklig	  
prototyp	  tillverkas	  men	  addering	  av	  material	  i	  3D-‐modellen	  görs	  vilket	  
visar	  att	  handtaget	  kommer	  vara	  av	  modellen	  större.	  

Handtag	  nummer	  (3)	  ger	  enligt	  tester	  bäst	  komfort	  och	  utformas	  för	  att	  
position	  på	  handtaget	  ska	  ges	  genom	  räfflor	  samt	  en	  lätt	  oval	  form.	  Det	  
handtag	  av	  de	  tre	  som	  ger	  det	  minst	  effektiva	  greppet	  är	  det	  med	  
fallskärmslina	  då	  det	  ej	  förhindrar	  att	  handtaget	  pressar	  inåt	  på	  fingrarna.	  
Jämfört	  med	  originalhandtagen	  är	  det	  dock	  en	  stor	  förbättring.	  

	   	  

Figur	  33.	  Flätade	  handtag	  av	  olika	  dimensioner.	  
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Förlängning	  
Förlängningen	  f1	  utvecklas	  med	  en	  kardborrebandslåsning	  och	  går	  att	  
ställa	  i	  två	  olika	  längder.	  Den	  ursprungliga	  idén	  går	  att	  ställa	  i	  tre	  olika	  
längder	  men	  prototypframtagningen	  visar	  att	  det	  är	  svårt	  att	  uppnå	  och	  
även	  otympligt	  för	  att	  på	  ett	  smidigt	  sätt	  kunna	  ändra	  längden	  enligt	  detta	  
utförande.	  Dock	  upplevs	  viss	  svårighet	  att	  byta	  mellan	  de	  två	  längderna	  i	  
samband	  med	  att	  trä	  hela	  kardborrefästet	  genom	  öglorna.	  Figur	  36	  visar	  
prototypen	  i	  de	  två	  ställbara	  längderna	  som	  gör	  handtaget	  27	  eller	  36	  cm	  
långt.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Förlängning	  f2	  (figur	  37)	  är	  helt	  löstagbar	  från	  sågen	  och	  50	  cm	  lång.	  Till	  
skillnad	  från	  förlängning	  f1	  går	  f2	  ej	  att	  ställa	  i	  olika	  lägen	  utan	  har	  en	  
bestämd	  längd.	  Infästningen	  är	  gjord	  utav	  kardborreband	  i	  ena	  änden	  som	  
fästs	  till	  sågen	  och	  ett	  stålfäste	  som	  handtaget	  fästs	  till	  i	  andra.	  

	  

Figur	  34.	  Förlängning	  f1.	  

Figur	  35.	  Förlängning	  f2.	  
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Tester	  visar	  att	  förlängningen	  f1	  underlättar	  sågningen	  och	  gör	  att	  man	  kan	  
såga	  i	  en	  mer	  upprätt	  position	  jämfört	  med	  originalsågen	  vid	  kapning	  av	  
grenar	  liggandes	  på	  marken,	  figur	  38.	  Den	  valda	  längden	  för	  f1	  är	  en	  
kompromiss	  mellan	  att	  inte	  göra	  sågen	  för	  lång	  vid	  kapning	  av	  grenar/träd	  
som	  ligger	  ovanför	  knähöjd	  och	  samtidigt	  inte	  vara	  för	  kort	  för	  att	  
komfortabelt	  kapa	  grenar	  liggandes	  på	  marken.	  Tester	  av	  förlängning	  f2	  
visar	  att	  en	  50	  cm	  förlängning	  är	  för	  långt	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  hantera	  
sågen.	  Längden	  gör	  det	  även	  svårt	  för	  kortare	  personer	  att	  arbeta	  med	  
sågen	  då	  handtagen	  hamnar	  för	  högt	  upp.	  Lösningens	  längd	  bör	  därför	  vara	  
närmare	  förlängning	  f1s	  dvs,	  36	  cm	  men	  det	  beror	  givetvis	  också	  på	  vem	  
som	  ska	  såga.	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.6.2	  Summering	  av	  testresultat	  
Infästning	  kardborre	  (i1)	  
	  +	  Enkel	  på-‐	  och	  avkoppling	  av	  handtaget	  
+	  Hög	  hållfasthet	  med	  säkerhetsfaktor	  6	  
+	  Väder-‐	  och	  smutståligt	  
+	  Identifieras	  med	  varumärket	  

–	  Måste	  bredda	  spåret	  på	  det	  befintliga	  fästet	  

Infästning	  Clip-‐on	  (i2)	  
–	  Inga	  tester	  är	  utförda	  

Clip-‐on	  lösningen	  kunde	  av	  tillverkningsmässiga	  skäl	  inte	  testas	  i	  praktiken	  
och	  endast	  en	  visuell	  jämförelse	  av	  de	  två	  koncepten	  är	  möjlig.	  Lösningen	  
kan	  identifieras	  med	  varumärket	  men	  vid	  en	  jämförelse	  av	  de	  två	  

Figur	  36.	  Sågtest	  med	  förlängt	  handtag	  f1.	  
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koncepten	  är	  kardborrelösningen	  bättre.	  På	  grund	  av	  att	  inga	  tester	  utförs	  
med	  clip-‐on-‐lösningen	  och	  att	  kardborrefästet	  bevisas	  prestera	  enligt	  
produktspecifikationen	  rekommenderas	  kardborrelösningen	  som	  löstagbar	  
infästning.	  	  

	   Handtag	  fallskärmslina	  (h4)	  
	   +	  Utökar	  användningsmöjligheter	  
	   +	  Kan	  packas	  i	  befintligt	  fodral	  
	   +	  Medger	  kraftgrepp	  
	   +	  Identifierar	  bäst	  varumärket	  

	   –	  viss	  kraft	  som	  trycker	  på	  fingrarna	  

	   Handtag	  plast	  (h6)	  
	   +	  Är	  löstagbart	  
	   +	  Medger	  kraftgrepp	  
	   +	  trycker	  ej	  på	  fingrarna	  

	   –	  Kan	  ej	  packas	  i	  befintligt	  fodral	  
	   –	  Viss	  svårighet	  att	  sätta	  på	  
	   –	  Önskas	  erbjuda	  bättre	  ergonomi	  

	   Handtag	  plast	  (h1)	  
	   +	  Bäst	  ergonomi	  
	   +	  Medger	  kraftgrepp	  
	   +	  Trycker	  ej	  på	  fingrarna	  
	   +	  Är	  löstagbart	  

	   –	  Kan	  ej	  packas	  i	  befintligt	  fodral	  

Tester	  har	  visat	  att	  alla	  handtag	  är	  brukbara	  men	  h1	  och	  h4	  anses	  vara	  
bättre	  alternativ	  jämfört	  h6,	  dock	  på	  olika	  punkter.	  Beroende	  på	  vilka	  
egenskaper	  som	  önskas	  kan	  det	  ena	  eller	  det	  andra	  användas.	  Om	  ett	  riktigt	  
bra	  grepp	  värdesätts	  rekommenderas	  h1,	  men	  om	  portabilitet	  och	  ett	  bra	  
grepp	  önskas	  rekommenderas	  h4.	  

	   Förlängning	  (f1)	  	  
	   +	  Ställbar	  i	  två	  steg	  
	   +	  Medför	  bättre	  arbetsställning	  

	   –	  Viss	  svårighet	  att	  byta	  mellan	  längder	  

	   Förlängning	  (f2)	  
	   +	  Löstagbar	  

– Svår	  att	  hantera	  
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Utifrån	  testerna	  är	  f1	  den	  mest	  lättanvända	  förlängningen	  även	  om	  viss	  
svårighet	  uppstår	  vid	  byte	  från	  det	  längre	  till	  det	  kortare	  utförandet.	  
Förlängning	  f2	  behöver	  göras	  kortare	  för	  att	  vara	  praktiskt	  användbar	  och	  
då	  närmare	  längden	  för	  förlängning	  f1	  (36	  cm).	  	  

3.6.3	  Slutkoncept	  
Slutkonceptet	  består	  av	  en	  lösning	  med	  infästning	  av	  kardborretyp	  och	  två	  
alternativ	  till	  handtag,	  ett	  fast	  av	  fallskärmslina	  och	  ett	  löstagbart	  i	  plast.	  
Anledningen	  till	  att	  inget	  beslut	  om	  slutgiltigt	  handtag	  tas	  är	  att	  vidare	  
testning	  med	  kundmålgruppen	  anses	  nödvändig	  för	  att	  avgöra	  vilket	  som	  
skulle	  göra	  sig	  bäst	  på	  marknaden.	  För	  förlängningen	  bör	  det	  även	  där	  
göras	  fler	  tester	  med	  en	  kundgrupp	  för	  att	  avgöra	  vilken	  som	  är	  mest	  
lämplig.	  Dock	  borde	  förlängning	  f2	  göras	  kortare	  inför	  ett	  sådant	  test	  för	  att	  
prestera	  önskvärt.	  	  
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4	  Diskussion	  
Detta	  projekt	  har	  haft	  som	  fokus	  att	  studera	  användningen	  av	  handsågen	  för	  att	  hitta	  
brister	  i	  den	  ergonomiska	  utformningen	  och	  om	  möjligt	  utveckla	  dessa	  till	  det	  bättre.	  Att	  
sågen	  idag	  redan	  fungerar	  väldigt	  bra	  har	  gjort	  att	  en	  utveckling	  av	  den	  varit	  utmanande.	  
Trots	  det	  har	  faktorer	  hittats	  som	  kan	  göra	  den	  ännu	  bättre	  och	  förhöja	  sågupplevelsen.	  	  

En	  faktor	  som	  kan	  ha	  påverkat	  projektet	  är	  att	  endast	  en	  intervju	  med	  verkliga	  
användare	  av	  sågen	  utfördes.	  Det	  gör	  att	  vad	  den	  personen	  sa	  kan	  höra	  till	  ytterligheten	  
och	  man	  bör	  vara	  medveten	  om	  att	  det	  inte	  representerar	  någon	  allmän	  uppfattning.	  
Syftet	  med	  att	  göra	  användarintervjuer	  var	  att	  få	  nya	  idéer	  och	  insikter	  från	  hur	  sågen	  
används	  i	  verkligheten	  och	  det	  kan	  därmed	  ha	  missats	  genom	  för	  få	  intervjuer.	  Att	  
invänta	  svar	  på	  utskickade	  mejl	  gjorde	  också	  att	  tidsschemat	  för	  förstudien	  överskreds	  
som	  redan	  hade	  utökats	  för	  att	  fler	  synpunkter	  av	  användare	  eftersöktes.	  Även	  om	  
personer	  studerades	  när	  de	  sågade,	  vilket	  gav	  bra	  data,	  var	  det	  i	  en	  kontrollerad	  miljö	  
och	  jag	  tror	  det	  finns	  mer	  att	  upptäcka	  om	  man	  använder	  sågen	  ute	  i	  fält.	  Kanske	  att	  man	  
istället	  skulle	  ha	  kontaktat	  t.ex.	  en	  scoutklubb	  för	  att	  se	  vad	  de	  använder	  för	  verktyg	  i	  
skogen	  och	  vad	  det	  är	  som	  gör	  dem	  bra.	  	  

Beräkningar	  som	  görs	  i	  samband	  med	  friläggningen	  är	  överslagsberäkningar	  och	  ger	  en	  
indikation	  på	  vilken	  storleksordning	  kraften	  på	  handen	  är.	  Friläggningar	  görs	  i	  samråd	  
med	  doktorand	  och	  universitetsadjunkt	  vid	  fakulteten	  för	  hälsa,	  natur-‐	  och	  
teknikvetenskap	  på	  Karlstad	  universitet	  och	  är	  inte	  exakta	  förhållanden	  utan	  en	  
förenkling	  av	  verkligheten.	  Data	  från	  sågtestet	  som	  beräkningarna	  grundar	  sig	  på	  anses	  
ge	  en	  bra	  bild	  av	  vilken	  kraft	  som	  det	  är	  möjligt	  att	  såga	  med	  men	  skulle	  testet	  göras	  om	  
med	  en	  ny	  grupp	  människor	  kan	  det	  skilja	  sig	  något.	  	  

Konceptvalen	  som	  görs	  bygger	  på	  krav	  och	  önskemål	  som	  noterats	  under	  förstudien	  
vilka	  anses	  vara	  väl	  motiverade.	  Flera	  av	  dessa	  är	  subjektiva	  och	  därmed	  också	  svåra	  att	  
verifiera	  vilket	  gör	  att	  en	  personlig	  bedömning	  är	  oundviklig.	  Bedömningar	  som	  görs	  
strävar	  dock	  efter	  att	  vara	  så	  objektiva	  som	  möjligt	  för	  att	  inte	  påverka	  resultatet	  i	  
matrisen.	  Det	  görs	  också	  därför	  ett	  medvetet	  val	  i	  den	  slutliga	  bedömningen	  av	  koncept	  
att	  låta	  många	  koncept	  gå	  vidare	  till	  prototyptillverkning	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  mer	  
korrekt	  bedömning.	  Tack	  vare	  det	  minskar	  också	  risken	  för	  subjektiva	  bedömningar	  då	  
fler	  konceptlösningar	  kan	  testas	  och	  utvärderas	  i	  praktiken	  och	  inte	  bara	  på	  papper.	  
Dock	  är	  det	  oklart	  om	  en	  annan	  utomstående	  person	  hade	  kommit	  fram	  till	  samma	  
rangordning	  av	  koncepten	  då	  den	  har	  andra	  erfarenheter	  och	  åsikter.	  	  

Vid	  konceptutvecklingen	  tenderade	  arbetet	  att	  bli	  rörigt	  då	  det	  var	  många	  koncept	  som	  
skulle	  tillverkas	  och	  tre	  subfunktioner	  som	  skulle	  fungera	  ihop.	  Faktumet	  att	  de	  bygger	  
på	  att	  de	  ska	  vara	  ergonomiska	  gjorde	  att	  det	  var	  svårt	  att	  planera	  arbetet	  i	  förväg	  då	  de	  
flesta	  mått	  måste	  testas	  fram.	  En	  enklare	  planering	  och	  konfiguration	  av	  koncepten	  hade	  
varit	  att	  föredra	  för	  att	  göra	  arbetet	  mer	  effektivt.	  	  

	  



	  

	   44	  

För	  infästningen	  anses	  kardborrelösningen	  uppfylla	  kraven	  i	  produktspecifikationen	  
vilket	  också	  har	  bevisats	  genom	  tester.	  Det	  anses	  därför	  inte	  nödvändigt	  att	  gå	  vidare	  
med	  clip-‐on-‐lösningen	  då	  det	  skulle	  både	  vara	  tidskrävande	  och	  leda	  till	  större	  utgifter	  
för	  att	  få	  en	  fungerande	  prototyp	  tillverkad.	  Att	  kardborrelösningen	  håller	  för	  200	  kg	  vid	  
sågning	  gör	  att	  det	  i	  stort	  sett	  är	  omöjligt	  för	  en	  person	  att	  få	  det	  att	  lossna	  om	  ingen	  
skada	  har	  skett	  på	  förbandet.	  Nu	  har	  karborrelösningen	  testats	  med	  ett	  20	  mm	  brett	  
kardborreband	  och	  då	  nylonbandet	  är	  25	  mm	  brett	  finns	  det	  möjligt	  att	  testa	  ett	  förband	  
som	  även	  har	  25	  mm	  bred	  kardborre.	  Ett	  rimligt	  antagande	  är	  att	  det	  skulle	  ge	  ännu	  
bättre	  styrka	  vilket	  skulle	  göra	  att	  förbandet	  håller	  bättre	  med	  tiden	  då	  styrkan	  minskar	  
med	  50	  %	  efter	  10	  000	  cykler.	  Dock	  anses	  10	  000	  öppningar	  och	  stängningar	  vara	  mer	  
än	  en	  brukare	  kan	  göra	  under	  en	  livstid	  då	  handtag	  förmodligen	  aldrig	  kommer	  bytas	  så	  
frekvent.	  	  

För	  alla	  presenterade	  lösningar	  krävs	  vidare	  tester	  och	  verifiering	  av	  en	  testgrupp	  med	  
människor	  som	  anses	  representativ	  för	  målgruppen.	  Speciellt	  om	  en	  förlängning	  är	  
önskvärd	  skulle	  behöva	  bli	  bekräftat	  innan	  en	  implementering	  görs.	  De	  tester	  som	  har	  
utförts	  påvisar	  dock	  att	  en	  förlängning	  gör	  sågning	  enklare	  men	  det	  är	  inte	  förrän	  man	  
sågar	  en	  längre	  tid	  som	  skillnaden	  verkligen	  upplevs.	  	  
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5	  Slutsats	  
Koncepten	  erbjuder	  bättre	  ergonomi	  än	  dagens	  såg	  eftersom	  de	  minskar	  eller	  eliminerar	  
trycket	  på	  handen.	  Handtagens	  större	  tvärsnitt	  gör	  att	  användaren	  får	  ett	  bättre	  grepp	  
och	  kraftöverföring	  genom	  en	  större	  kontaktyta	  mellan	  hand	  och	  handtag.	  
Förlängningen	  gör	  sågen	  mer	  dynamisk	  och	  underlättar	  kapning	  av	  stockar/grenar	  
belägna	  i	  olika	  höjder	  och	  mer	  anpassningsbar	  för	  användare	  av	  olika	  längd.	  Dock	  
rekommenderas	  en	  vidareutveckling	  till	  en	  fullt	  justerbar	  förlängning	  för	  att	  göra	  den	  än	  
mer	  anpassningsbar	  till	  individen.	  	  

Kardborrelåsningen	  gör	  handtaget	  löstagbart	  och	  möjliggör	  att	  det	  kan	  tvättas	  vid	  behov	  
och	  även	  bytas	  ut	  vid	  skada.	  Gemensamt	  för	  alla	  koncept	  är	  att	  de	  fortsatt	  bygger	  på	  
nylonband	  som	  är	  ett	  starkt	  kännetecken	  för	  varumärket.	  Även	  portabiliteten	  vilken	  
ansågs	  viktig	  för	  sågen	  som	  friluftsprodukt	  har	  behållits	  genom	  att	  man	  kan	  ta	  av	  
handtagen	  eller	  fortfarande	  packa	  dem	  i	  det	  befintliga	  fodralet	  (handtaget	  gjort	  utav	  
fallskärmslina).	  Tillsammans	  bildar	  de	  en	  såg	  som	  har	  bättre	  ergonomi	  än	  dagens	  och	  
med	  en	  större	  anpassningsbarhet.	  	  

Vidare	  behöver	  fler	  tester	  av	  brukare	  utföras	  innan	  ett	  slutgiltigt	  val	  av	  handtag	  kan	  
göras	  och	  även	  bekräfta	  att	  en	  förlängning	  är	  motiverad.	  Slutgiltig	  konstruktion,	  
tillverkningsmetod,	  materialval	  (plasthandtaget)	  och	  kostnadskalkyl	  bör	  även	  göras	  för	  
att	  få	  ett	  så	  grundat	  val	  som	  möjligt.	  	   	  
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Tackord	  
Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  min	  uppdragsgivare	  för	  förtroendet	  och	  möjligheten	  att	  
arbeta	  med	  ett	  intressant	  och	  lärorikt	  projekt.	  

Jag	  vill	  även	  tacka	  min	  handledare,	  universitetsadjunkt	  Lennart	  Wihk	  för	  stöd	  och	  
handledning	  under	  projektet.	  

Och	  till	  sist	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  personer	  som	  har	  ställt	  upp	  på	  användarstudier,	  
intervjuer	  och	  prototyptestning.	  
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Figurförteckning	  	  
Foton,	  figurer,	  illustrationer	  och	  tabeller	  är	  konstruerade,	  fotograferade	  eller	  teckande	  
av	  studenten	  om	  inget	  annat	  anges	  i	  figur-‐	  eller	  tabelltexten.	  	  

 
	  

	  



	  

	  

Bilaga	  1:	  Projektplan	  

Projektplan	  
Detta	  projekt	  har	  startats	  i	  samband	  med	  kursen	  Examensarbete	  för	  
högskoleingenjörsexamen	  i	  innovationsteknik	  och	  design,	  MSGC12.	  Kursen	  ges	  på	  
Innovations-‐	  och	  designingenjörsprogrammet	  vid	  Fakulteten	  för	  hälsa,	  natur-‐	  och	  
teknikvetenskap	  på	  Karlstads	  universitet.	  Kursen	  motsvarar	  22,5	  hp	  och	  sträcker	  sig	  
över	  vårterminen	  år	  2017.	  Projektet	  görs	  i	  samarbete	  med	  ett	  företag	  som	  inte	  kommer	  
att	  nämnas	  i	  skrift	  då	  det	  finns	  ett	  värde	  i	  att	  hålla	  det	  hemligt.	  Handledare	  är	  Lennart	  
Wihk	  och	  examinator	  är	  Leo	  de	  Vin.	  
Bakgrund	  
Produkten	  företaget	  säljer	  är	  en	  handdriven	  kedjesåg	  som	  är	  utvecklad	  för	  friluftsliv.	  
Den	  säljs	  bland	  annat	  i	  Sverige	  men	  är	  inte	  den	  enda	  aktören	  på	  marknaden.	  Då	  det	  finns	  
liknande	  sågar	  vill	  nu	  företaget	  stärka	  sitt	  varumärke	  och	  utmärka	  sig	  med	  en	  ny	  typ	  av	  
handtag	  som	  är	  löstagbara.	  Detta	  ger	  en	  fördel	  då	  man	  kan	  förlänga	  verktyget	  och	  
exempelvis	  såga	  grenar	  högre	  upp	  eller	  horisontellt	  med	  ett	  längre	  avstånd	  ifrån	  
sågpunkten.	  Man	  kan	  även	  byta	  ut	  handtag	  ifall	  de	  slits	  eller	  går	  sönder	  samt	  ger	  det	  
möjlighet	  till	  att	  variera	  typen	  av	  handtag.	  	  

Mål	  
Målet	  för	  projektet	  är	  att	  utveckla	  ett	  koncept	  på	  ett	  ingenjörsmässigt	  arbetssätt	  med	  
hjälp	  av	  metoder	  från	  produktutvecklingsprocessen.	  De	  faser	  som	  kommer	  ingå	  är	  
projektplanering,	  informationssökning,	  produktspecificering,	  konceptgenerering,	  
konceptval,	  konfiguration,	  prototyptillverkning	  och	  testning	  samt	  slutkonstruktion.	  
Resultatet	  ska	  presenteras	  som	  en	  fysisk	  prototyp	  och	  CAD-‐modell.	  	  

Mål	  för	  konceptet:	  

• Ta	  fram	  en	  infästning	  till	  handtag	  som	  gör	  det	  enkelt	  för	  användaren	  att	  koppla	  
på	  och	  ta	  av	  handtaget.	  	  

• Ta	  fram	  ett	  handtag	  som	  ger	  bättre	  ergonomi	  än	  dagens.	  
• Bygga	  en	  prototyp	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  i	  praktiken	  testa	  och	  utvärdera	  

lösningen.	  
• Lösningen	  ska	  motstå	  plastisk	  deformation	  med	  säkerhetsfaktor	  5.	  
• Konceptet	  ska	  designmässigt	  kunna	  identifieras	  med	  varumärket	  och	  utformas	  så	  

att	  serietillverkning	  är	  möjligt.	  	  
• 	  

Projektet	  omfattar	  600	  arbetstimmar	  och	  påbörjas	  vecka	  4	  och	  avslutas	  i	  juni	  2017.	  	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Organisation	  

Roll:	   Utförande	  av	  
projekt	  

Uppdragsgivare	   Handledare	  	  
Karlstads	  universitet	  

Namn:	   Jacob	  Persson	   -‐	   Lennart	  Wihk	  
Adress:	   Universitetsgatan	  18	  

C	  
656	  37,	  Karlstad	  

-‐	   Karlstads	  universitet	  
Fakulteten	  för	  hälsa,	  
natur	  och	  
teknikvetenskap	  	  
651	  88,	  Karlstad	  

Telefon
:	  

	   -‐	   	  

E-‐post:	   	   -‐	   	  
	  

Projektmodell	  

Tabell	  1.	  Projektmodell	  där	  de	  olika	  faserna	  beskrivs,	  vad	  som	  ska	  göras,	  när	  det	  ska	  vara	  färdigt	  och	  	  
vem	  som	  är	  ansvarig.	  

Projektfas	   Milstolpe	   Grindhål	   Färdigdatum	   Ansvarig	  
Projektplanering	   Projektplan	  klar	   	   2017-‐02-‐06	   Jacob	  Persson	  
	   	   Projektplanen	  

godkänd	  
	   Uppdragsgivar

e	  Handledare	  
Examinator	  

Förstudie	   Förstudie	  klar	   	   2017-‐03-‐13	   Jacob	  Persson	  
Delredovisning	   	   	   2017-‐03-‐23	   Jacob	  Persson	  
Produktspecificerin
g	  

Kravspecifikation	  
klar	  

	   2017-‐03-‐24	   Jacob	  Persson	  

	   	   Kravspecifikatio
n	  godkänd	  

	   Uppdragsgivar
e	  
Handledare	  

Konceptgenerering	   Konceptbeskrivning
ar	  
klara	  

	   2017-‐03-‐31	   	  

Konceptval	   Konceptval	  klart	   	   2017-‐04-‐07	   Jacob	  Persson	  
	   	   Konceptval	  

godkänt	  
	   Uppdragsgivar

e	  
Konfiguration	   Konstruktions-‐

underlag	  klart	  
	   2017-‐04-‐14	   Jacob	  Persson	  

	   	   Konstruktions-‐
underlag	  
godkänt	  

	   Uppdragsgivar
e	  
Handledare	  

Prototyptillverknin
g	  och	  testning	  

Test	  av	  prototyp	  
klar	  

	   2017-‐04-‐24	   Jacob	  Persson	  

	   	   Resultat	  av	  
prototyptest	  
godkänt	  

	   Uppdragsgivar
e	  
Handledare	  

Slutkonstruktion	   Slutkonstruktion	  
klar	  

	   2017-‐05-‐05	   Jacob	  Persson	  

	   	   Konstruktion	  
godkänd	  

	   Uppdragsgivar
e	  

Slutredovisning	  
(vecka	  22)	  

Presentationsunderl
ag	  klart	  

	   2017-‐05-‐25	  
	  

Jacob	  Persson	  

	   	   Presentations-‐ 	   Uppdragsgivar



	  

	  

underlag	  
godkänt	  

e	  

Utställning	   Utställningsmaterial	  
klart	  

	   2017-‐05-‐26	   Jacob	  Persson	  

Dokumentation	   Utkast	  rapport	  klar	   	   2017-‐05-‐21	   Jacob	  Persson	  
	   Rapport	  klar	   	   2017-‐05-‐26	   Jacob	  Persson	  
	   	   Rapport	  

godkänd	  inför	  
opponering	  

	   Handledare	  	  
Examinator	  

Opponering	   	   	   2017-‐06-‐
07+08	  

Jacob	  Persson	  

Justering	  rapport	   Rapport	  klar	   	   2017-‐06-‐18	   Jacob	  Persson	  
	   	   Rapport	  

godkänd	  
	   Uppdragsgivar

e	  
Handledare	  
Examinator	  

	  

Kommentar	  till	  tidsplan	  
Uppdaterat	  schema	  för	  projektmodell	  och	  ganttschema	  (se	  figur	  1)	  där	  tiden	  för	  
förstudie	  har	  utökats	  med	  3	  veckor	  för	  att	  finna	  det	  verkliga	  behovet	  för	  sågen.	  Övriga	  
tider	  har	  justerats	  därefter	  och	  datum	  för	  opponering	  samt	  slutinlämning	  är	  tillagda.	  En	  
Work	  Breakdown	  Structure	  (WBS)	  kan	  ses	  i	  figur	  2	  för	  att	  lättare	  överblicka	  
arbetspaketen.	  

Riskbedömning	  

Tabell	  2.	  Riskbedömningsschema	  där	  olika	  risker	  har	  identifierats	  och	  en	  åtgärd	  har	  gjorts.	  

Riskbeskrivning	   S	   K	   R=S*K	   Åtgärd	  
Tidsbrist	   4	   5	   20	   Väl	  tilltagna	  

projektfastider	  	  
Sjukdom/frånvaro	   3	   3	   9	   Ha	  buffert	  
Dokument	  går	  förlorade	   2	   8	   16	   Säkerhetskopiering	  

dagligen	  
Bristande	  underlag	   3	   6	   18	   Omfattande	  

informations-‐sökning	  
och	  använda	  externa	  
resurser	  

Projektet	  godkänns	  inte	   3	   7	   21	   Veckovis	  uppföljning	  
med	  handledare	  och	  
stäm	  av	  faser	  med	  
kurslitteratur.	  	  

S	  =	  Sannolikhet,	  K	  =	  Konsekvens,	  R	  =	  Riskfaktor	  
	  

Dokumenthantering	  
Dokumentation	  sker	  enligt	  reglerna	  för	  en	  akademisk	  rapport	  med	  referenshantering	  
enligt	  Harvardmetoden.	  Dokument	  namnges	  enligt	  aktuell	  projektfas	  samt	  
versionsnummer.	  I	  sidhuvudet	  ska	  dokumentets	  namn,	  version,	  upphovsman	  och	  datum	  
uppges.	  Säkerhetskopia	  sker	  dagligen	  via	  Google	  Drive.	  Plattformen	  It’s	  Learning	  



	  

	  

används	  för	  att	  kommunicera	  projektet	  med	  handledare	  och	  examinator	  vid	  Karlstads	  
universitet	  och	  mejl	  samt	  telefon	  används	  huvudsakligen	  vid	  kommunikation	  med	  
uppdragsgivare.	  	   	  



	  

	  

Figur	  1.	  Ganttschema	  

	   	  



	  

	  

Figur	  2.	  WBS.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
  



	  

	  

Bilaga	  2:	  Litteraturstudie	  

Ergonomisk	  utformning	  av	  handverktyg	  
För	  att	  undvika	  arbetsrelaterade	  skador	  och	  uppnå	  max	  effektivitet,	  speciellt	  vid	  
upprepande	  arbete,	  krävs	  det	  att	  verktygen	  man	  använder	  är	  anpassade	  efter	  
människans	  anatomi	  (Strasser	  2007).	  Det	  betyder	  att	  man	  vid	  ergonomisk	  design	  måste	  
ta	  hänsyn	  till	  hur	  kroppen	  fungerar.	  För	  handhållna	  verktyg	  gäller	  det	  att	  man	  studerar	  
specifikt	  på	  hur	  hand-‐arm-‐axel	  fungerar,	  t.ex.	  räckvidden	  för	  olika	  rörelser	  och	  ledernas	  
begränsningar.	  Ett	  dåligt	  anpassat	  verktyg	  leder	  till	  förluster	  i	  kraftöverföringen	  och	  ett	  
ojämnt	  fördelat	  tryck	  på	  handen	  och	  fingrarna	  kan	  leda	  till	  blåsor	  vilket	  försämrar	  den	  
taktila	  responsen	  (Strasser	  2007).	  Det	  gäller	  därför	  att	  man	  gör	  en	  grundlig	  studie	  av	  
vad	  som	  ska	  utföras	  med	  verktyget,	  vilken	  miljö	  man	  befinner	  sig	  i	  och	  med	  vilket	  grepp	  
som	  det	  ska	  utföras	  med.	  Därefter	  kan	  det	  översättas	  till	  handtagsegenskaper	  s	  

	  

	  
om	  form,	  storlek,	  material,	  yta	  etc.	  Förutom	  de	  funktionsspecifika	  aspekterna	  kan	  
anpassningen	  till	  människan	  också	  delas	  in	  i	  optimal	  överföring	  av	  kraft	  och	  moment,	  
komfort,	  kontroll	  över	  verktyget,	  skaderiskminimering	  samt	  överföring	  av	  information	  
som	  läge	  och	  riktning	  (Hägg	  et	  al.	  2010).	  

Figur	  1	  visar	  hur	  styrkan	  och	  precisionen	  varierar	  med	  olika	  grepp.	  	  	  

	  

Figur	  1.	  Tabell	  över	  hur	  styrkan	  och	  precisionen	  varierar	  mellan	  	  
olika	  grepp	  efter	  Wiktröm	  et	  al	  (1991).	  Ungefärliga	  maxkrafter	  för	  	  
män	  och	  kvinnor	  visas	  i	  Newton.	  



	  

	  

Beroende	  på	  vilken	  grepptyp	  kan	  handens/armens	  leder	  antingen	  hjälpa	  eller	  sträva	  
emot	  en	  rörelse.	  I	  figur	  2	  kan	  man	  se	  hur	  en	  vertikal	  greppaxel	  är	  fördelaktig	  mot	  ett	  
horisontellt	  grepp	  vid	  horisontell	  rörelse.	  Detta	  beror	  på	  att	  vid	  ett	  horisontellt	  grepp	  
begränsas	  rörelsen	  av	  underarmens	  ben,	  ulna	  och	  radius	  som	  gör	  det	  omöjligt	  att	  vrida	  
mer	  än	  ca	  30°	  i	  ulna	  riktning	  och	  ca	  15°	  i	  radius	  riktning	  (Strasser	  2007).	  För	  
pistolliknande	  verktyg	  som	  till	  exempel	  ett	  handtag	  till	  en	  fogsvans	  eller	  borrmaskin	  ska	  
handtaget	  vinklas	  70°-‐80°	  mot	  arbetsriktningen	  för	  att	  få	  en	  naturlig	  handställning	  
(Pheasant	  &	  Haslegrave	  2006).	  

	  

Figur	  2.	  Skillnaden	  mellan	  handens	  rörelse	  i	  horisontellt	  plan	  vid	  	  
horisontalt	  och	  vertikalt	  grepp	  efter	  Strasser	  (2007).	  

Figur	  3	  visar	  hur	  kontaktytan	  förändras	  mellan	  två	  typer	  av	  handtag.	  Det	  vänstra,	  raka	  
handtaget	  ger	  en	  mindre	  kontaktyta	  och	  därmed	  en	  förlust	  i	  kraftöverföring	  och/eller	  en	  
onaturlig	  deformation	  av	  handen(Strasser	  2007).	  Det	  är	  därför	  fördelaktigt	  att	  ha	  ett	  
rundat	  sfäriskt	  handtag	  där	  hela	  handflatan	  är	  i	  kontakt.	  Detta	  styrks	  även	  av	  Hägg	  et	  al.	  
(2010)	  som	  säger	  att	  kraften	  ska	  fördelas	  över	  så	  stor	  yta	  som	  möjligt	  för	  att	  minska	  
yttrycket	  och	  minimera	  besvär.	  Likaså	  gör	  ett	  mjukt	  handtag	  att	  man	  ofta	  ökar	  
gripkraften	  för	  att	  bibehålla	  kontroll	  över	  verktyget.	  Detta	  leder	  till	  en	  onödig	  
muskelanspänning	  i	  hand/arm-‐systemet	  (Hägg	  et	  al.	  2010).	  För	  att	  med	  hjälp	  av	  
handtaget	  utföra	  en	  dragande	  rörelse	  är	  en	  diameter	  på	  30-‐50mm	  lämplig	  (Pheasant	  &	  
Haslegrave	  2006).	  



	  

	  

	  

Figur	  3.	  Två	  olika	  handtags	  påverkan	  på	  greppet,	  bild	  efter	  Strasser	  (2007).	  	  

Arbetsställning	  
Beroende	  på	  hur	  ett	  handverktyg	  är	  utformat	  och	  används	  kan	  det	  få	  konsekvenser	  för	  
vilken	  arbetsställning	  kroppen	  hamnar	  i.	  Det	  gäller	  således	  att	  främst	  ha	  koll	  på	  vad	  
detta	  kan	  göra	  för	  rygg,	  överarm	  och	  handled.	  Främst	  bör	  utformningen	  vara	  
konstruerad	  så	  att	  längd	  och	  form	  på	  skaft	  gör	  att	  användaren	  inte	  hamnar	  i	  en	  position	  
med	  böjd	  och/eller	  vriden	  rygg	  (Hägg	  et	  al.	  2010).	  

Antropometri	  
Nedanstående	  data	  är	  taget	  från	  Pheasant	  och	  Haslegrave	  (2006)	  och	  är	  ett	  utdrag	  av	  
mått	  som	  anses	  kunna	  vara	  av	  intresse	  för	  undersökningen.	  Måtten	  för	  tabell	  1	  gäller	  för	  
vuxna	  svenskar	  och	  är	  i	  millimeter,	  måtten	  för	  tabell	  2	  är	  tagna	  från	  ett	  flertal	  olika	  
källor.	  	  

Tabell	  1.	  Antropometrisk	  data	  för	  vuxna	  svenskar	  i	  millimeter	  där	  SA	  =	  Standardavvikelse	  (Pheasant	  &	  Haslegrave	  2006).	  

	   Män	   Kvinnor	  
Percentil	   5:e	   50:e	   95:e	   SA	   5:e	   50:e	   95:e	   SA	  
Längd	   1630	   174

0	  
185
0	  

68	   154
0	  

164
0	  

174
0	  

62	  

Knoghöjd	  (stående	  från	  
marken)	  

720	   760	   800	   25	   675	   735	   795	   36	  

Axel	  -‐	  grepplängd	   615	   665	   715	   31	   555	   595	   635	   24	  
	  

Tabell	  2.	  Antropometrisk	  data	  för	  handen	  där	  SA	  =	  Standardavvikelse	  (Pheasant	  &	  Haslegrave	  2006).	  

	   Män	   Kvinnor	  
Percentil	   5:e	   50:e	   95:e	   SA	   5:e	   50:e	   95:e	   SA	  

Längd,	  hand	   173	   189	   205	   10	   159	   174	   189	   9	  
Längd,	  handflata	   98	   107	   116	   6	   89	   97	   105	   5	  
Längd,	  långfinger	   76	   83	   90	   5	   69	   77	   84	   5	  
Bredd	  över	  knoge	   78	   87	   95	   5	   69	   76	   83	   4	  

Maximal	  greppdiameter	   45	   52	   59	   4	   43	   48	   53	   3	  



	  

	  

Vad	  är	  kvalité?	  
Det	  finns	  många	  olika	  definitioner	  på	  vad	  kvalité	  är	  och	  hur	  det	  upplevs	  men	  vad	  de	  
flesta	  har	  gemensamt	  är	  att	  en	  produkts	  kvalitet	  bygger	  på	  hur	  väl	  den	  tillfredsställer	  
kundens	  behov.	  Den	  internationella	  standarden	  ISO	  9000:2005,	  definierar	  kvalitet	  som	  
”den	  grad	  till	  vilken	  inneboende	  egenskaper	  uppfyller	  krav,	  dvs	  behov	  eller	  förväntning	  
som	  är	  angiven,	  i	  allmänhet	  underförstådd	  eller	  obligatorisk”.	  Det	  syftar	  främst	  till	  att	  en	  
produkt	  måste	  leva	  upp	  till	  de	  fysiska	  egenskaper	  som	  den	  är	  ämnad	  för.	  Detta	  kan	  idag	  
enligt	  Johannesson	  et	  al	  (2013)	  ses	  som	  ett	  ”måste”	  för	  att	  ha	  någon	  chans	  mot	  
konkurrenter.	  Det	  kan	  därför	  vara	  svårt	  att	  bara	  genom	  teknisk	  prestanda	  särskilja	  sig	  
mot	  konkurrenterna.	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2007)	  menar	  därför	  att	  det	  finns	  en	  till	  
dimension	  till	  kvalitet	  och	  det	  är	  att	  det	  inte	  alltid	  räcker	  att	  uppfylla	  kundernas	  
förväntningar	  utan	  man	  måste	  överträffa	  dem.	  Då	  de	  fysiska	  egenskaperna	  hos	  en	  
produkt	  är	  förväntade	  så	  är	  det	  med	  de	  upplevda,	  psykiska	  egenskaperna	  man	  kan	  
överträffa	  dem.	  Till	  dessa	  hör	  enligt	  Johannesson	  et	  al.	  (2013):	  

• Produktens	  form	  
• Produktens	  färg,	  ytstruktur	  och	  ”känsla”	  vid	  beröring	  
• Produktens	  dekor	  
• Produktens	  helhetsintryck	  och	  vilka	  egenskaper	  den	  uttrycker	  
• Ljud,	  lukt	  med	  flera	  sinnesintryck	  
• Produktens	  ergonomiska	  egenskaper,	  anpassning	  till	  

-‐	  Biomekanik	  (människans	  förmåga	  att	  utöva	  kraft	  och	  arbete)	  
-‐	  Antropometri	  (människans	  mått)	  
-‐	  Perception	  (förmåga	  att	  uppfatta	  signaler,	  till	  exempel	  från	  en	  instrumentpanel)	  

Under	  produktutvecklingsfasen	  bestäms	  många	  av	  dessa	  kvalitetsdimensioner	  och	  
därmed	  framtida	  kostnader	  kopplade	  till	  tillverkning,	  material	  och	  användning.	  Det	  
gäller	  därför	  att	  lägga	  stor	  vikt	  vid	  de	  tidiga	  faserna	  av	  produktutvecklingsprocessen	  för	  
att	  kunna	  skapa	  förutsättningar	  för	  hög	  kvalitet	  till	  låga	  kostnader	  (Bergman	  &	  Klefsjö	  
2007).	  	  

 
 
  



	  

	  

Bilaga	  3:	  Produktspecifikation	  

Kriterium	  
nummer	  

Kriterium	   Krav	  =	  K	  
Önskemål	  =	  Ö	  

Vikt	  
1-‐3	  

	   Underlätta	  sågning	   HF	   	  
1	   Fästas	  till	  kedjan	  utan	  modifiering	  av	  länkar	   K	   	  
2	   Dimensioneras	  mot	  plastisk	  deformation	  med	  

säkerhetsfaktor	  5	  
K	   	  

3	   Låg	  vikt	   K	   	  
4	   Vara	  löstagbar	  (infästning)	   K	   	  
5	   Vara	  löstagbar	  (handtag)	   Ö	   2	  
6	   Medge	  förlängning	  (förlängning)	   K	   	  
7	   Äga	  nylonband	  på	  25	  mm	   K	   	  
8	   Utöka	  användningsmöjligheter	   Ö	   2	  
9	   Ej	  innehålla	  material	  som	  är	  skadligt	  för	  djur	  

eller	  natur.	  
K	   	  

10	   Medge	  stor	  kontaktyta	  mellan	  hand	  och	  handtag	   Ö	   3	  
11	   Tillåta	  stor	  serietillverkning	   K	   	  
12	   Använda	  standardkomponenter	  eller	  befintliga	  

delar	  
Ö	   2	  

13	   Maximera	  prestanda	  (Göra	  det	  lättare	  att	  såga)	   Ö	   2	  
14	   Packas	  i	  befintligt	  fodral	   Ö	   2	  
15	   Vara	  användarvänlig	   Ö	   3	  
16	   Vara	  robust	   K	   	  
17	   Vara	  vädertålig	   K	   	  
18	   Medge	  ergonomisk	  arbetsställning	   Ö	   1	  
19	   Beskriva	  funktion	  och	  användning	   Ö	   1	  
20	   Förhindra/skydda	  mot	  personskada	   K	   	  
21	   Medge	  kraftgrepp	   Ö	   2	  
22	   Undvika	  sidokrafter	  på	  handen	   Ö	   2	  
23	   Vara	  estetiskt	  tilltalande	   Ö	   3	  
24	   Identifieras	  med	  varumärket	   K	   	  
25	   Uttrycka	  portabilitet	   Ö	   2	  
26	   Uttrycka	  robusthet	   Ö	   3	  
27	   Vara	  pålitlig	   K	   	  
28	   Uttrycka	  kvalité	   Ö	   3	  
29	   Vara	  återvinningsbar	   K	   	  

	  

  



	  

	  

Bilaga	  4:	  Konceptgenerering,	  6-‐3-‐5	  metoden	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  


