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Abstract/Sammanfattning 
Rapporten innehåller redovisningen av examensarbetet utfört under vårterminen 2011 i kurs 
KPP301. Arbetet koncentrerades kring konceptframtagningen av en bomlös sadel med hänsyn 
till uppdragsgivarens, Linda Persson, önskemål. Uppdragsgivaren driver enskild firma Equra 
och möter i sitt dagliga arbete skadade hästar. De flesta skador som hästar lider av är orsakade 
av dåligt anpassade traditionella sadlar som i sin konstruktion har en hård och oelastisk bom. 
Den nya sadeln skulle vara utan den problematiska bommen men garantera lika bra 
tryckfördelning och stöd. Arbetet koncentrerades kring materialsökning och konstruktion för 
att uppfylla kravet. 

För att underlätta realiseringen av angivna mål användes under arbetets gång olika verktyg. I 
början skrevs en Gantt-schema för att planera och systematisera arbetet. Därefter utfördes 
marknadsundersökning för att uppskatta behov av bomlösa sadlar. Funktionsanalys och 
kravspecifikation skrevs för att inget krav skulle glömmas. 

Vid idégenereringsfasen dök olika frågor upp och många koncept som sedan förfinades i 
konceptgenereringsfasen till konkreta lösningar. Samtidigt beaktades kundernas behov och 
önskemål samt konkurrerande produkter analyserades. Egna lösningar jämfördes med 
konkurrenter i Pughs matris och den bästa utsågs för vidare förfining. Det utvalda konceptet 
bearbetades för att ännu bättre uppfylla uppdragsgivarens krav och kundernas behov. 
Produktens utseende anpassades efter Equras image. Till slut testades konceptet i en FMEA 
och beaktades i DFM och DFA verktyg. Produktens servicedelar togs fram och listades samt 
priset på prototypen föreslogs.  

Den färdiga sadeln visualiserades med hjälp av programmet Solid Works för att underlätta 
förståelse för produktens konstruktion och funktion. Modellen kommer också att vara till nytta 
för andra som ska arbeta vidare med problemet. 

Sadeln i sin utseende skapar känsla av komfort och säkerhet. Bossor, tryckavlastande paneler 
och kuddar samt sitsen är fyllda med tryckavlastande Relieverskum som garanterar jämn 
tryckfördelning över hästens rygg och komfort åt ryttaren. Borttagbara vulster och lårstöd 
möjliggör anpassning av sadeln efter ryttarens behov. Fickor gör det omöjligt för knäna att åka 
för långt fram. Den djupa sitsen ger stöd och bra balans. Hela sadeln är klädd i svart läder och 
mocka genomsydd med grönt snöre. 
 
Ingen prototyp gjordes på grund av begränsad tid, för liten kunskap inom sadelmakeri och 
ingen tillgång till specialiserade maskiner. Resultatet blev ett färdigt helhetskoncept som kan 
användas som stöd vid tillverkning av sadeln hos en sadelmakare eller som utgångpunkt för 
vidare arbete. Det behövs mycket mer arbete innan produkten kan släppas på marknaden, 
framför allt undersöka den verkliga tryckfördelningen. 
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Förord 
Vi skulle vilja tacka alla de som har bidragit med sitt stöd, tid och kunskap till detta arbete. Ett 
stort tack går till uppdragsgivaren Linda Persson för hennes tid, engagemang, kunskap och 
energi. Det var ett verkligt nöje att jobba med henne. Vi tackar också Ragnar Tengstrand som 
bidragit med sin tid och nyttiga tips som handledare och Rolf Lövgren som har varit vår 
examinator. Vi kan inte heller glömma alla de kära och nära som har stött oss varje dag under 
hela arbetet. 
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Ordlista 
 

Bakvalv –  bakre del av sadelns sits som är upphöjd (se bilden nedan) 
 
Bom –  stomme av trä, metall eller annat styvt material som sadeln byggs på  

och som skulle fördela trycket från ryttaren jämnt över hästens rygg 
 

Bomfri (bomlös) sadel – sadel utan bom 
 
Bossor –  två avlånga kuddar placerade under sadeln på hästens ryggrads 
  sidor; bossornas funktion är att skydda hästens ryggrad och fördela 
  trycket (se bilden nedan) 
 
CAD -  Computer-aided design – digitalt baserad design och skapande av 

tekniska ritningar som bl.a. används inom konstruktion och 
arkitekturteknik; tekniken har utvecklats för snabb produktion av  
3D-visualiseringar 
 

Equra -  ett företag från Stockholm som erbjuder sadelutprovning, 
  hästmassage och elektroterapi; företaget är drivet av 

Linda Persson – kvalificerad hästfysioterapeut. 
 

Framvalv - delen som finns längst fram på sadelbommen, denna har samma 
form samt vinkel som hästens ryggmuskler; framvalvet ligger fem 

  centimeter bakom bogen och dess inneslutande muskelsystem  
(se bilden nedan) 

 
SolidWorks -  ett program för två- och tredimensionell CAD som utvecklas av det 
  franska företaget Dassault Systèmes 
 
Stigläder -   bälten som stigbyglarna är fästa i vid sadeln (se bilden nedan) 
 
Vulster -  stödkudde för knät fastsydd på kåpans framdel (se bilden nedan) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bild 0.1 – Uppbyggnad av en traditionell sadel  
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1. Inledning 
Rapporten beskriver genomförandet av examensarbete inom produktutveckling - konstruktion 
(15 hp) utförd på företaget som arbetar med hästfysioterapi. Equra befinner sig i Stockholm 
och är driven av Linda Persson – kvalificerad hästfysioterapeut. Uppdragsgivaren påträffar i 
sitt dagliga arbete hästar med ryggproblem som är orsakade av felanpassad sadel. (Equra 
företaget, 2011-05-24) Tanken är att ta fram en sadel som kommer att anpassa sig själv efter 
hästens kropp, skydda hästens rygg och ge komfort och nödvändigt stöd åt ryttaren. Målet är att 
produkten ska tillverkas i Sverige med god kvalitet och lågt pris. Arbetet uppvisas i form av 
rapport, digital tredimensionell modell och en muntlig redovisning i slutet av examensarbetet.  

2. Syfte och mål 
Syftet med examensarbete är att utveckla en ny bomfri sadel som genom sin unika uppbyggnad 
och material blir attraktivt för kunden. Arbetet kommer att koncentrera sig på undersökning av 
nya material, tekniska lösningar och designen. Det är inte uteslutet att en prototyp kommer att 
uppstå i slutet av arbetet. 

3. Projektdirektiv 
Det är en önskan från uppdragsgivaren att den färdiga produkten ska vara producerad i Sverige 
och slutpris till kund ska ligga mellan 5000 och 10000 SEK. Sadeln ska vara bomfri men ändå 
garantera nödvändigt stöd för ryttaren. Ryttaren kommer att själv kunna anpassa sadeln efter 
sina behov genom att lägga till, ta bort eller justera sadelns moduler. Sadeln ska vara uppbyggd 
av ett material som garanterar största möjliga tryckfördelning och anpassning efter hästens 
kropp. 

4. Problemformulering 
Sadelns ursprungliga funktion är att ge ryttaren stöd och garantera en stadig och balanserad sits 
samt fördela trycket från ryttaren jämnt över hästens rygg. De första sadlarna var gjorda av 
läder eller tyg och hade ingen förstärkning inuti. För att förbättra tryckfördelningen började 
människor att bygga sadlar med bom. Bommen som exakt är anpassad efter hästens ryggform 
är behaglig och fördelar trycket bäst, den kan jämföras med en bra passande men tung ryggsäck 
med stomme av aluminium – den avlastar axlarna och fördelar trycket på hela ryggen. Hästen 
är en levande varelse vilkens kropp hela tiden förändrar sig på grund av uppväxt eller 
muskeltillbyggnad. En traditionell sadel som passade utmärkt ett halvt år sedan kan visa sig nu 
vara olämplig. En bom som inte ligger bra på hästen orsakar punkttryck och genom detta 
smärta. Ett långvarigt punkttryck leder till seriösa skador som är svåra att läka. Vissa hästar 
föds redan med missbildningar så som osymmetrisk uppbyggnad och på grund av detta finns 
ingen sadel med bom som passar. (Sutton, 2004; Löfgren, 2005; Olson, 2001) 
 
Projektets uppgift är att göra ett koncept på en sadel som är byggd utan den problematiska 
bommen. Under arbetets gång kommer följande frågor att besvaras: 
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• Hur ska en bomlös sadel fördela trycket lika bra som en traditionell? 
• Hur garanteras en stadig och balanserad sits åt ryttaren? 
• Hur kommer hästens ryggrad att skyddas? 
• Vilka nya material finns som kan lämpa sig för tillverkning av en sadel? 
• Hur kan sadeln anpassas efter ryttarens erfarenhet och behov? 
• Hur ska den färdiga produkten se ut för att lätt associeras med uppdragsgivaren? 

För att se en fullständig lista på alla krav som ställdes se kravspecifikationen i bilaga 3. 

5. Projektavgränsningar 
Den första prioriteten i arbetet är att hitta nya material som inte har varit använda inom 
sadelmakeri förut och som kan ge bättre prestanda för både hästen och ryttaren. Under 
materialsökningsfasen kan det visa sig att vissa material är för dyra, svårt tillgängliga i Sverige 
eller farliga. Nästa steg blir den tekniska lösningen kring monteringen av alla moduler. 
Modulerna ska vara demonteringsbara och rörliga i förhållande till varandra för att stödja 
ryttaren där det behövs. Sadeln kommer att vara designad för att passa företagets image och 
produktserie. Om tiden räcker till, kommer en prototyp att vara framtagen och testad. Resultatet 
kommer endast att vara ett underlag för vidare utveckling och därför kommer slutpriset inte 
beräknas då det anses irrelevant i detta arbete. Hela examensarbetet är tidsbegränsat och 
kommer att pågå halvtid under VT2011. Framtagning av prototypen eller modellen är beroende 
av företagets budget. Det finns också begränsning i form av författarnas kunskap och erfarenhet 
inom området. 

6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
Under denna rubrik finns beskrivningar och förklaringar av olika verktyg som kommer att 
användas under projektets gång.  

6.1 Projektet startas 

För att projektet skulle kunna startas och arbetet pågå effektiv redan från början, behövs det en 
del arbete kring tidsplanering, marknadsundersökning, funktionsanalys och kravspecifikation. 

6.1.1 Gantt-schema 

Under en PU-process är det viktigt att schemalägga så tidigt som möjligt för att komma fram 
till ett resultat i tid. Gantt-schema är ett verktyg som används till tidsplanering. Det är en typ av 
flödesschema, som visar vilka aktiviteter som bör göras och under vilket tid för att hinna med 
allt. Resultatet är en enkel visuell bild som visar de olika faserna i arbetet som är kopplade till 
tidsaxeln. Det finns även möjlighet att utsätta en ansvarig för varje moment eller fas. Det finns 
många fördelar med ett Gantt-schema nämligen, bra kontroll på tiden, ordning på arbetet och 
dessutom passar det till alla möjliga projekt. Gantt-schemat ger en bild till projektgruppen hur 
den ligger till tidsmässigt och vad som ska göras. Nackdelen är att projektet är mindre flexibelt. 
Om ändringarna görs senare i arbetet, måste Gantt-schemat ändras och anpassas efter dem 
vilket kan leda till förseningar. (Urlich och Eppinger, 2008, s. 337) 
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6.1.2 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökning görs för att få uppfattning om hur dagens marknad ser ut just inom 
området som är intressant för projektarbetet. Hur stor marknaden är och hur stort behovet är för 
nya produkter kommer att kontrolleras. Storleken på konkurrens kommer att beaktas och 
storleken på ett första parti kommer att föreslås. Marknadsundersökningen kommer att baseras 
på en systematisk registrering och insamling av fakta samt analys. Marknadsundersökningen är 
nödvändig för att förstå om behovet av en ny produkt finns och i vilken mängd. Den kan vara 
mindre trovärdig på grund av för få fakta och slutsatser som är baserade på mänskligt fel. 
(Urlich och Eppinger, 2008, s. 155) 

6.1.3 Funktionsanalys 

Det är ett verktyg som visar på ett överskådligt och tydligt sätt vilka del- och stödfunktioner 
som måste uppfyllas för att huvudfunktion ska fungera. Funktionsanalysen listar alla funktioner 
som produkten måste ha och ger en gemensam syn på projektet. Under hela processen används 
funktionsanalysen för att fram de primära funktioner som produkten ska ha samt den hjälper till 
att hålla ett öga på att funktioner inte blir bortglömda. En av fördelarna med funktionsanalysen 
är att den kan användas för att förstå produktens syfte. Det är viktigt att funktionsanalysen är 
väl utförd. Nackdelen är att den förhindrar och låser kreativiteten. (Urlich och Eppinger, 2008, s. 
102) 

6.1.4 Kravspecifikation 

En kravspecifikation används för att sammanfatta kundens och uppdragsgivarens önskemål 
samt ger en helhetsförståelse av kraven på produkten som ska tillverkas eller utvecklas. I 
projektet har det varit relativt enkelt att bygga upp en kravspecifikation då kraven har varit 
tydliga från uppdragsgivaren. Kravspecifikationen hjälper till att forma produkten utifrån 
kundernas behov. Detta verktyg används som ett styrande dokument för hur nya produkter ska 
utformas. Nackdelar med detta är att det kan bli för styrande, tidskrävande samt att projektet 
kan bli låst vilket medför att kreativiteten hämmas. (Urlich och Eppinger, 2008, s.47) 

6.2 Idégenerering 

Idégenereringsfasen handlar om att komma på så många idéer och lösningar som möjligt. 
Under den delen av arbetet kan olika verktyg vara till hjälp så som t.ex. brainstorming. Det är 
viktigt att låta sig inspireras och notera eller skissa alla idéer som dyker upp. I denna fas är 
kvantitet viktigare än kvalitet. Mot slutet av denna fas, väljs de bästa idéerna för vidare 
bearbetning och jämförelse med varandra. Dessa blir de framtida koncepten.  

6.3 Utveckling av koncept 

I denna fas förbättras idéerna till ett slutligt koncept som senare kan utvecklas till en prototyp. 
Konceptet består av många delar med olika typ av material som därefter sätts ihop. (Urlich och 
Eppinger, 2008, s. 97) 

6.3.1 Konkurrensanalys 

Idag finns det många bomlösa sadlar på marknaden. Konkurrerande företags produkter kommer 
studeras för att hitta eventuella svagheter. Andras svagheter kommer att utnyttjas för att 
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förstärka Equras sadelns fördelar och göra den konkurrenskraftig. Undersökningen är också 
nödvändig för att låta sig inspireras och samtidigt undvika plagiat. Viktigaste informationen 
kommer att samlas och presenteras i lättläst form. 

6.3.2 Identifiering av kunden och deras behov 

För att identifiera vilka som är kunder och vad de har för behov måste en undersökning göras. 
Målet är att fokusera och göra en gemensam förståelse av vad som tycks vara bra och vad som 
kan förbättras i dagens produkter. Den samlade information från tänkbara kunder kommer att 
analyseras och slutsatser kommer att användas i utformningen av kravspecifikationen och 
funktionsanalysen. Det är viktigt att inte missa eller glömma någon av kundens krav. (Urlich 
och Eppinger, 2008, s. 53) 

6.3.3 Konceptgenerering 

I denna fas definieras ett slutligt produktkoncept. Konceptet kan uppvisas med hjälp av en skiss 
och/eller modell för att ge en uppfattning om hur kundbehovet tillfredsställdes. Det slutliga 
konceptet blir den som möter kundens behov på det bästa sättet. Konceptet kan väljas utifrån 
olika lösningar eller bli ett resultat av en kombination av några eller alla av dem. 

Olika lösningar 

Här kommer olika lösningar på problemet att presenteras i form av skisser och beskrivningar 
samt deras för- och nackdelar kommer att beaktas.  

Pugh matris 

Pughs matris är en metod för att välja det bästa konceptet. I Pughs matris jämförs egna olika 
lösningar med en konkurrerande produkt som verkar vara bäst. Alla produkter kontrolleras med 
avseende på hur bra de uppfyller angivna krav. Alla produkter punkteras som lika bra, bättre 
eller sämre än konkurrerande produkt. Det är ett bra verktyg för att lätt avgöra vilken koncept 
som är bäst och vad som eventuellt måste förbättras. Nackdelen är att den är baserad på 
människans uppfattning som kan vara felaktig. (Urlich och Eppinger, 2008, s. 130) 

QFD 

QFD är en förkortning för Quality Function Development och är en metod som samlar 
kundernas behov på ett ställe, produktens funktioner och konkurrerande produkter. Den 
används för att kontrollera om den nya produkten uppfyller kundernas krav och se hur den 
hamnar i förhållande till konkurrenterna. Resultatet är visat tydligt med hjälp av siffror och 
diagram. Målet med detta verktyg är att komma fram till hög kvalitet genom att sammanställa 
alla funktionerna hos produkten efter kundernas behov. QFD är mycket nyttigt verktyg som 
hjälper med att välja rätt koncept. Det är viktigt att ta stor hänsyn till målgruppen som 
produkten är ämnad för. Dessutom måste det finnas lösningar för funktionerna. För att få en 
trovärdig QFD är det nödvändigt att göra en bra marknadsundersökning, lista alla kundkrav 
samt vara välkänd med konkurrerande produkter. Nackdelen kan vara att det tar lång tid att 
utföra en QFD och kräver mycket erfarenhet från utförarna samt att den inte ger objektiva 
uppskattningar. (Urlich och Eppinger, 2008, s. 75) 
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6.3.4 Konceptval 

Efter djup analys av olika koncept är det tid att välja ett som kommer att realiseras vidare. 
Konceptet som väljs är det som anses uppfylla bäst de krav som ställdes. (Urlich och Eppinger, 
2008, s. 123) 
 

6.4 System-Nivå Design 

Under System-Nivå Design fasen delas produkten upp i olika komponenter och kontrolleras om 
de samarbetar med varandra på önskat sätt. Frågor kring eventuell service av produkten 
kommer också att tas upp. Priset på tillverkning av en prototyp kommer att tas fram. 

6.4.1 Identifiering av servicebehov 

Sadelns alla delar kommer att beaktas med avseende för slitage, renovering och utbyte. En lista 
över utbytbara komponenter kommer att göras. Kunden får möjlighet att renovera sin sadel hos 
auktoriserat sadelmakeri eller byta vissa delar själv till nya. Alla delars livslängd kommer att 
bestämmas. (Urlich och Eppinger, 2008, s. 49) 

6.4.2 Prissättning 

Tillverkningen av prototypen kommer att prissättas med avseende på materialkostnader samt 
sadelmakarens arbete. (Urlich och Eppinger, 2008, s. 212) 
 

6.5 Detaljerad Design 

Största delen av denna fas kommer att koncentreras kring materialundersökning. Olika 
material, både sådana som redan är använda inom sadelmakeri och helt nya för området 
kommer att analyseras. Till slut kommer mest lämpliga material att rekommenderas för 
uppbyggnad av en prototyp enligt det valda konceptet. Produktions- och ihopmonteringfrågor 
beaktas också under fasen. 

6.5.1 Materialval 

Under denna fas kommer en undersökning av olika material att göras och de mest lämpliga 
kommer att rekommenderas för uppbyggande av en slutlig prototyp. Undersökningen kommer 
att omfatta både material som redan används idag inom sadelmakeri och sådana som är nya för 
detta område. Det är viktigt att valda material passar alla slags ryttare och skyddar hästens rygg 
samt att de inte är giftiga och har lång livslängd. 
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6.5.2 DFM 

DFM står för Design For Manufacturing. Det är ett komplext verktyg som omfattar frågor 
kring produktens tillverkning. Syftet är att designa produkten med alla dess komponenter på så 
sätt, att de blir så lätta att tillverka som möjligt med hjälp av standardiserade maskiner och 
verktyg för att ingen specialbyggd utrustning ska behövas vilket minimerar 
tillverkningskostnaderna. (Urlich och Eppinger, 2008, s. 209) 

6.5.3 DFA 

DFA d.v.s. Design For Assembly är ytterligare ett verktyg som beaktar tillverkningsfrågor. 
Med hjälp av verktyget kan alla komponenter analyseras med avseende för ihopmontering. 
Målet är att designa varje komponent på så sätt, att risken för felmontering är eliminerad och 
att monteringen är så enkel och så snabb som möjligt. Detta mål nås bl.a. genom att göra 
kopplingar mellan olika komponenter olika och asymmetriska, använda så lite skruvar som 
möjligt och göra kopplingar monteringsvänliga. (Urlich och Eppinger, 2008, s. 223) 
 

6.6 Konceptförfining och Koncepttest 
Det valda konceptet kommer att bearbetas och förfinas. En ny handskiss samt en 
tredimensionell digital modell kommer att tas fram och därefter kommer ett förslag på den 
slutliga designen att presenteras. Även en teoretisk testning med hjälp av FMEA och 
redovisning av fakta om materialet kommer att göras. 

6.6.1 Konceptförfining 

Det valda konceptet kommer att bearbetas och skissas om för att ännu bättre möta kundernas 
och uppdragsgivarens önskemål. Det är möjligt att olika funktioner från olika koncept kommer 
att kombineras i en. 

Design 

Konceptet slutliga utseende kommer att bestämmas för att passa företagets image och färg. Det 
slutliga målet är att produkten direkt kommer att associeras med företaget utan att se logotypen. 

CAD 

Konceptet kommer att visualiseras med hjälp av mjukvaran SolidWorks. Med hjälp av 
programmet kommer en realistisk, tredimensionell, digital modell att ritas. Modellen blir till 
hjälp vid presentation, publicering och vid tillverkning av produkten. Med hjälp av programmet 
kan man på lätt sätt visa produktens funktion.  
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6.6.2 Koncepttest 

Innan eventuell tillverkning kommer konceptet att testas teoretiskt med hjälp av bl.a. FMEA 

FMEA 

FMEA är en förkortning av Failure Mode and Effects Analysis. Verktyget används för att finna 
eventuella fel i produktens konstruktion, material eller tillverkningsprocess innan de uppstår. 
Alla eventuella fel listas tillsammans med möjliga orsaker. Risken att felen uppstår och 
konsekvenserna utvärderas och poängsätts. Vidare åtgärder förslås för att undvika eller 
minimera att felen uppstår. Tack vare metoden är det möjligt att upptäcka svagheter tidigt i 
processen när det är fortfarande lätt att föra in små ändringar. Tid och pengar sparas på det sätt. 
Om felen upptäcks hos den färdiga produkten är det dyrt att göra om processen och kassera 
producerade produkter. 
Verktyget kan användas på detaljnivå eller omfatta hela produkten eller processen. Det kräver 
ganska mycket tid att utföra FMEA men i förhållande till det som skulle förloras om felen 
uppkommer sent i processen, är det mycket lönsamt. Eventuella fel och problem som listas är 
bara teoretiska, dvs. de uppkommer kanske inte alls. Värdering av felens allvarlighet och 
konsekvenserna utgår från antaganden och det gör att slutvärdena inte är trovärdiga. 
Under detta projekt anses FMEA vara ett relevant verktyg då sadeln inte är en mycket komplex 
produkt och de felen som kan uppstå är logiska och konsekvenserna lätta att förutse. 

Fakta 
Under denna rubrik presenteras fakta om det valda materialets egenskaper som bekräftar 
angivna antaganden kring tryckavlastningsförmåga. Fakta kommer att inhämtas från 
tillverkarens databas. 
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6.7 Flödesschema 

Flödesschemat visar tydligt i vilken ordning arbetet kommer att utföras och vilka verktyg som 
kommer att användas vid olika faser. 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 
Under denna rubrik redovisas de olika momenten under arbetets gång, hur olika verktyg och 
metoder användes samt vilka delresultat som blev till efter varje fas. 
 

7.1 Projektet startas 

Projektet startades med mötet med Linda Persson som driver enskild firma Equra. Under mötet 
togs problemställningen fram och de första idéerna formulerades. Ganska snabbt ansågs att på 
grund av uppdragets komplexitet, måste projektet avgränsas till en av två produkter. Arbetet 
kommer att utföras kring produktutveckling av en ny bomfri sadel medan barbackapadden 
utlämnades.  Den preliminära kravspecifikationen skrevs och eventuella svårigheter med 
utförande av arbetet diskuterades. I slutet av mötet accepterade båda sidorna samarbetet på 
angivna villkor. 

Utförande av examensarbetet skulle gå parallellt med andra högskolekurser och anpassas enligt 
dem. Det blev överenskommet att möten med handledaren på företaget kommer att ske efter 
behov och att de flesta frågor kommer att besvaras via mail och telefon. 

I starten av detta examensarbete användes nedanstående verktyg. 

7.1.1 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema (se Bilaga 1) togs fram med de faser och verktyg som projektet skulle 
omfatta. Tiden delades på alla komponenterna och på detta sätt uppstod en tydlig planering. 
Senare i arbetet fungerade Gantt-schemat som ett stöd för att avgöra om arbetet låg bra i tid och 
för att se om alla planerade moment med deras verktyg utfördes. Det visade sig också att det 
första planeringen innehöll mindre felaktigheter och justeringar behövde göras under projektets 
gång. 

7.1.2 Marknadsundersökning  

En marknadsundersökning utfördes för att visa hur stort behov av bomlösa sadlar som idag kan 
finnas på marknaden. Alla värden kommer från Statistiska Centralbyråns hemsida och de 
intressanta för arbetet presenteras nedan: 

• 362 700 hästar i Sverige vid mätningens dag (den 10 juni 2010) 
• Hästantalet är beroende av befolkningens storlek – högst antal hästar finns i de län som har 

störst befolkningsstorlek (*antalet visas utan hästar på jordbruk) 
o Stockholms: 36 000 
o Skåne: 35 800 
o Västra Götalands: 28 400 

(Statistiska Centrallbyrån, 2011-04-08) 

Företaget Equra befinner sig i Stockholms län och det är mest troligt att försäljningen kommer 
att börja där för att senare sprida sig över hela Sverige. Det Stockholmska länets marknad är 
störst i hela landet vilket kan vara både till fördel och  till nackdel. Det finns många potentiella 
kunder i närheten men det finns också många konkurrenter. Bara i huvudstadens närområde 



17(47) 

finns det 10 olika sadelmakare och tiotals affärer som har i sitt sortiment både massproducerade 
sadlar och de som kommer från andra sadelmakare. (Google Maps, 2011–04–08) 
I snitt behöver en häst byta en traditionell sadel 20 till 80 gånger under hela sitt liv. Det beror 
på hästens förändrande kropp under tillväxt och muskeltillbyggnad. En traditionell sadel följer 
inte hästens förändringar, den är styv och därför måste den bytas till en ny varje gång den 
gamla slutar passa. Om inte byte sker riskerar hästen farliga skador och hästen kan uppföra sig 
dåligt. En bomfri sadel är elastisk och anpassar sig efter hästens kropp vilket betyder att den 
inte behöver bytas alls. Det kan antas att en sadel som är använd medelmycket, håller i cirka 10 
år. Hästens livslängd är mellan 20 till 25 år. Detta betyder att en bomfri sadel bara behöver 
bytas en gång under hästens liv. 
Slutsatser:  
I Stockholms län finns det 36 000 hästar. Kanske 10 % av dem är hästar med otypisk 
uppbyggnad vilka behöver en bomfri sadel för att ingen traditionell passar, detta ger 3 600 
hästar. Det kan antas att 1 % av hästägarna kommer att bestämma sig för att köpa en sadel från 
Equra. Produktionen kan börjas med 36 bomfria sadlar som första parti och sedan höjas 
proportionellt till kundernas svar. 

7.1.3 Funktionsanalys 

Funktionsanalys skrevs (se Bilaga 2) med hjälp av information som samlades under möten med 
Linda Persson och med hjälp av kunskap från böcker och andras erfarenheter. Alla önskade och 
nödvändiga funktioner listades och ordnades som huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. 
Funktionsanalysen stod till hjälp under senare delen av arbetet som checklista för att se att 
produkten har de funktioner som önskades. 

7.1.4 Kravspecifikation 

Kravspecifikation skapades (se Bilaga 3) med hjälp av funktionsanalysen samt lagar och 
normer som finns idag. Dokumentet visar vilka krav som produkten måste uppfylla för att bli 
tillåten för försäljning och för att tillfredsställa uppdragsgivarens önskemål. 
Kravspecifikationen fungerade även som stöd och checklista under senare arbete. 

7.2 Idégenerering 

Efter att alla krav och funktioner samlades, började idégenereringsfasen. Under den delen av 
arbetet samlades alla idéer på möjlig utformning, uppbyggnad och teknisk lösning. På vägen 
dök viktiga frågor upp som inte alltid kunde entydigt besvaras. 

Behöver sadeln vara bomfri för att anpassa sig efter hästens kropp eller räcker det med att 
ändra på bommens material? Hur ska en bomfri sadel fördela trycket jämnt över hästens rygg? 
Vad finns det för material som har goda egenskaper men som aldrig tidigare varit använda 
inom sadelmakeri? Hur kan en koppling mellan alla modulerna se ut för att möjliggöra 
förflyttning och vara säker? 
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7.3 Utveckling av koncept 
 
Under denna fas utvecklades de framtagna idéerna och anpassades till kundens behov. 
Slutligen valdes ett av koncepten till att vidare utveckling och produktion. 

7.3.1 Konkurrensanalys  

Konkurrerande företag och deras produkter undersöktes. Undersökningen avgränsades till 
bomfria sadlar som är tillverkade och tillgängliga i Sverige. Från varje tillverkare valdes den 
mest intressanta produkten. Sammanställning av konkurrerande sadlar presenteras nedan: 
 
Pfiff 
 
Pris • 2500 kr  
Material  • Tillverkad i nubuckliknande material 

(konstläder)  
• Stigläder och byglar i äkta läder 

Model • Spansk med en uppbyggd sits 
Egenskaper • löstagbar sits (kardborrefästen) 

• Levereras med två packringar och hållare för 
svanskappa, sadelgjord och byglar 

Färger • Svart  

Totallängd • Har en anläggningsyta mot hästen på ca 
52cm. Det gör att den passar även på 
Islandshästens korta rygg. 

Storlek  • 17,5” 
(Pfiff, 2011-05-20) 
 
 
 
Master Black 
 
Pris • 7900kr  
Material  • Läder eller mocka 

• Panelerna stoppade med neoprene 
Model • MB Flex Allround "Deepseat" 
Egenskaper • Flyttbara och utbytbara bossor (panelerna) 

• Avtagbart knästöd 
• Har tre stroppar som är fastsydda i kåpan 

Färger • 7 färger av mocka 
• 3 färger av läder 

Totallängd • Har en anläggningsyta mot hästen på ca 48 
beroende på sitsstorlek  

Storlek  • 16 – 19” 
(Master Black, 2011-05.20) 
 
 
 
 

Bild 7.1 – Sadel från företaget Pfiff 

Bild 7.2 – Sadel från företaget Master Black 
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FreeForm Classic 
 
Pris • 6 500 kr   
Material  • Mocka 

• Syntet 
Model • Allround 
Egenskaper Mot tillägg går att få: 

• utskuren fram sk. cut back 
• extra stora knästöd  
• extra stöd bakom benet 
• paneler på undersidan  

Färger • svart – brun 
• svart 

Totallängd • 60cm 
Storlek  • 15” 16” 17” 18” 

(FreeForm Classic, 2011-05-20) 
 
 
 
 
 
 
Freemax EVO 
 
Pris • 5 900 kr   
Material  • Mocka 

• Air-Net 
Model • Allround 
Egenskaper • Flexibel 

• Låg vikt 
• Utbytbara koppjärn 
• Följer hästens kropp 
• Utbytbar sits 
• Finns i olika utföranden och storlekar 

Färger • svart  
• Brun 
• Blå 
• Beige 

(Freemax EVO, 2011-05-20) 

 

Bild 7.3 – Sadel från företaget FreeForm  

Bild 7.4 – Sadel från företaget Freemax EVO  
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7.3.2 Identifiering av kunden och deras behov 

En undersökning gjordes över hur marknaden för bomlösa sadlar ser ut och vem och varför de 
köper just den typen av sadeln. Det visade sig att en del hästägare som väljer en bomlös sadel 
gör det på grund av sin hästs otypiska uppbyggnad. De hittar helt enkelt ingen traditionell sadel 
med bom som passar för att bommen är stel, ser lika ut på både vänster och höger sida och 
dessutom anpassar den sig inte efter hästens kropp. Andra som väljer en bomlös sadel gör det 
på grund av ekonomiska skäl. Vissa hästägare är tvungna att byta en traditionell sadel några 
gånger om året för att hästen snabbt växer ur dem. Detta leder till stora ekonomiska 
ansträngningar för att en sadel med bom kan kosta kring 10 000 SEK. 
De som redan idag använder sig av en bomlös sadel listade på fördelar som var viktiga just för 
dem. Oftast nämnda var att en sadel utan bom: 

• formar sig efter hästens kropp och följer dess rörelser, kan användas på olika hästar 
• är mjukare och skönare att sitta i än en traditionell sadel 
• skapar mer direktkontakt mellan ryttaren och hästen 

Många påpekade nackdelar som de ser jämförande med en sadel med bom 
• lämpar sig inte för hoppning genom höga hinder 
• ryttaren känner sig ostabil och har sämre balans 
• inte tillräckligt med knästöd 

De nackdelarna visar vägen för förbättring och står för kundernas önskelista för den nya 
bomlösa sadeln från Equra. (Bukefalos forum, 2011-04-11) 
 

7.3.3 Konceptgenerering 

Alla idéer förfinades och anpassades efter kundens önskemål. Möjliga lösningar presenteras 
och ett koncept väljs för vidare bearbetning och produktion. 

Olika lösningar 

De olika lösningar som togs fram presenteras i följande figurer.  
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Koncept 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 1 är en bomfri sadel som genom sin uppbyggnad garanterar ryttaren en stabil och 
balanserat sits. Idén med konceptet är användningen av en ficka i kombination med traditionellt 
vulster för att hindra knäna från att åka för lång fram. Fickorna urskiljer sadeln i jämförelse 
med konkurrerande produkter. 

 
FÖRDELAR NACKDELAR 

• Djup sits 
• Tryckavlastande kuddar 
• Innovativ ficka för knästöd 

• Saknar stöd bakom benet 
• För låg framvalv 
• Behöver inte gå så mycket ner på 

sidorna i sadelns bakre del 

 

Bild 7.9 – Skiss av Koncept 1 
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Koncept 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 2 liknar i sitt utseende och sin uppbyggnad de produkter som idag finns på 
marknaden. Den är utrustad av många tryckavlastande kuddar som skyddar hästens rygg. 
Flyttbara benstöd garanterar anpassningsbarhet efter ryttarens behov. Tanken är att sadeln ska 
kunna användas i dressyrtävlingar där ett traditionellt utseende av sadeln krävs. 

 
FÖRDELAR NACKDELAR 

• Djup sits 
• Tryckavlastande kuddar 
• Flyttbara benstöd 
• Ser ut som traditionell sadel 

• Designen sticker inte ut om man 
jämför med konkurrenterna 

• Runda bossor (kilformade är önskade) 
• Tryckavlastande kuddar behöver inte 

vara så tjocka 

 

Bild 7.10 – Skiss av Koncept 2 
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Koncept kompletterande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista konceptet är kompletterande till koncept 1 och 2. Skissen visar en ny typ av bom som är 
elastisk och anpassar sig efter hästens rygg och samtidigt fördelar trycket jämnt. Det är tänkt att 
bommen blir uppbyggt av någon typ av plast som är lagom elastisk. Delen av bommen som 
skulle ligga vid hästens rygg har inskurna räfflor som tillåter böjning och dessutom anpassning 
efter hästens rygg. Konceptet är en kompromiss mellan en helt bomfri sadel och en traditionell. 
Bommen skulle kunna monteras in i både koncept 1 och 2. 

 
FÖRDELAR NACKDELAR 

• Möjliggör hoppning genom större 
hinder 

• Anpassar sig efter hästens rygg 
• Fördelar trycket som en träbom 

• Osäker om konceptet kommer att 
fungera – måste testas 

• Extra plattor kan skapa punkttryck 
• Valt material måste testas  

 

Bild 7.11 – Skiss av en kompletterande Koncept 
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Pugh matris  

Pugh matris utfördes för att påvisa vilket koncept som är bäst. Som referens valdes FreeForm 
Classic som är en konkurrerande produkt vilken ansågs uppfylla de flesta av de ställda kraven. 
Matrisen visar tydligt att Koncept 1 uppfyller kraven bäst men inte mycket bättra än Koncept 2. 
Skillnader finns inom: 

• Flyttbara kuddar – Koncept 2 är utrustad med stöd för knä och lår i form av kuddar som 
kan flyttas eller tas bort medan Koncept 1 bara har en elastisk ficka för knäna 

• Ger jämnt stöd till alla kroppsdelar – Koncept 1 har tryckavlastande kuddar i direkt 
kontakt med ryttarens alla kroppsdelar som rör vid sadeln medan det andra konceptets 
tryckavlastande paneler är riktade mot hästens rygg, inte mot ryttaren 

• Speciella stöd för knäna – Koncept 1 innehåller en unik lösning i form av fickor som 
stödjer knäna och samtidigt skyddar dem från att åka för långt fram i sadeln medan 
Koncept 2 endast har flyttbara stödkuddar som bara ökar komforten 

Resultaten presenteras i tabellen nedan: 
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QFD  

I QFDn (se Bilaga 4) samlades kundernas krav, produktens egenskaper och konkurrerande 
produkter för att se hur Equras nya sadel ligger i förhållande till dem.  På QFD syns det tydligt 
vad som är bra och vad som måste förbättras. Det visar sig också att det inte är alla krav som 
går att uppfylla helt. Detta på grund av för liten kunskap och för få tester som kan göras under 
detta arbete.  

7.3.4 Konceptval 

För vidare bearbetning valdes koncept 1. Det visade sig vara bäst enligt Pughmatrisen och 
dessutom mest omtyckt av uppdragsgivaren. Koncept 1 hade störst möjlighet för 
vidareutveckling.  

7.4 System-Nivå Design 

Det valda konceptet delades upp i olika komponenter och deras samarbete kontrollerades. 
Frågor kring service och reservdelar beaktades samt cirkapriset för produktion av en prototyp 
uppskattades. 

7.4.1 Identifiering av servicebehov 

Sadelns komponenter analyserades och de mest utsatta för slitage togs fram. Det finns 
möjlighet att byta ut slitna delar själv eller med hjälp av en sadelmakare. Ett sortiment 
bestående av servicedelar togs fram och presenteras i tabellen nedan: 
 

NAMN GARANTI* ca PRIS/STYCK BYTT AV 
Stöd för lår 3 år 70 SEK A 
Stöd för knä 3 år 100 SEK A 
Bossor 10 år  250 SEK S 
 
* Den minsta tiden produkten skall hålla vid användning av sadeln 14 timmar per vecka 
S – sadelmakare 
A – användare 

7.4.2 Prissättning 

Det slutliga priset på tillverkningen av en prototyp i Sverige inkluderar materialkostnader och 
sadelmakarens arbete. I priset ingår ingen vinst eller moms då sadeln kommer att användas till 
vidare forskning och inte till försäljning. Den totala fördelningen presenteras i tabellen nedan: 
 

KOSTNAD PRIS/STYCK PROCENTUELL 
Materialkostnader  1 200 SEK 2,44 % 
Sadelmakare  48 000 SEK 97,56 % 
 
Det totala priset: 49 200 SEK 
 
Högt pris beror på höga kostnader för arbete. En sadelmakare fakturerar minst 600 kr/timme 
och att tillverka en sadel tar minst två veckor (80 timmar) av effektivt arbete räknat exklusive 
torktid. Materialkostnader är bara 2,44 % av det totala priset. Priset är inte så viktigt i detta 
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stadie då bara ett styck kommer att tillverkas för testning och vidare forskning. I framtiden 
borde fokus ligga på att hitta nya ställen att tillverka den färdiga produkten för försäljning så att 
det slutliga priset ryms i de gränser som ställdes. 
Priset på den första serien kommer inte att beräknas i det här arbetet för att det anses vara för 
tidigt. Projektets mål var att förbereda ett dokument som kan användas för tillverkning av en 
prototyp som sedan ska testas och ytterligare förbättras innan utsläpp på marknaden. 
Rekommendationer för möjliga åtgärder för att minska produktionskostnad finns under  
rubrik 10.2. 

7.5 Detaljerad Design 
Undersökning av möjliga material gjordes. Efter analys och konsultation med uppdragsgivaren 
rekommenderades konkreta material för uppbyggnad av en prototyp. Produktions och 
monteringsfrågor beaktades och komponenterna designades om för att underlätta detta 
moment. 

7.5.1 Materialval  

Material på vissa delar av sadelns uppbyggnad var förbestämda. Sadeln skulle vara klädd i 
läder och mocka. Delar för fastsättning av stigbyglar och spännen blir gjorda av stål. Stoppning 
för knä- och lår stöd samt för tryckavlastande kuddar, sitsen och bossor skulle undersökas. 
Undersökningen koncentrerades framför allt på tryckavlastande skumgummi och liknande 
material. Förstärkning av fram- och bakvalv valdes. Funna material och deras för- och 
nackdelar presenteras nedan. 
 
 
Tempur 
 
Beskrivning: Viskoelastiskt och temperaturkänsligt 
material med öppna celler som formar sig exakt efter 
kroppen. 
 
Densitet: 85 – 110 kg/m3 

 
Användningsområde: Tryckavlastande kuddar och 
bossor ev. sitsen 
 
För- och nackdelar: 

+ Formar sig efter kroppen 
+ Miljövänligt 
+ Tryckfördelande förmåga 
 
- Relativt dyr 

 
ca Pris/m3: 47 579 kr 
(Tempur, 2011-04-19) 

Bild 7.5 – Tempurmaterial  
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Celsiusplatta 
 
Beskrivning: Trögelastiskt skum av viscoelastisk typ 
med tryckavlastande egenskaper. 
 
Densitet: 55kg/m3 

 

Användningsområde: Tryckavlastande kuddar och 
bossor ev. sitsen 
 
För- och nackdelar: 

+ Tryckavlastande material - memory     
   foam 
+ Anpassar sig efter kroppen 
+ Likadan som Tempur men betydlig 
   billigare 
 

 - Inte attesterad 
 - Liten densitet för tryckavlastande material 

 
ca Pris/m3: 16 688 kr 
(Amexa, 2011-04-19) 
 
 
 
 
Relieverskum 
 
Beskrivning: Tryckavlastande skummaterial. 
 
Densitet: 85kg/m3 

 
Användningsområde: Tryckavlastande kuddar och 
bossor ev. sitsen 
 
För- och nackdelar: 

+ Tryckavlastande material 
+ Hög densitet 
+ Formar sig efter kroppen 
+ Tillverkad i Sverige 
 
- Relativt dyrt 
 

ca Pris/m3: 40 780 kr 
 
 

Bild 7.6 – Madrass med kärna av celsiusplatta 

Bild 7.7 – Säng med bäddmadrass fylld med 
relieverskum 
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Skumplast S28 
(Reliever, 2011-04-19) 
Beskrivning: Medelhård. Standardmadrass för vikter 
upp till 100 kg. 
 
Densitet: 28kg/m3 

 
Användningsområde: knä- och lår stöd samt sitsen 
 
För- och nackdelar: 

+ Lågt pris 
+ Elastiskt 
+ Lätt 
 
- Låg tryckavlastningsförmåga 
 

ca Pris/m3: 4 350 kr 
(ABC Euro Soft, 2011-04-19; Textilhuset, 2011-04-19) 
 

Valda material 

Efter analys och konsultation med uppdragsgivaren valdes Relieverskum för fyllning av bossor, 
tryckavlastande paneler samt sitsen. Detta material har lika höga tryckavlastande egenskaper 
som Tempur men är lite billigare. Den vanliga skumplasten S28 valdes bort för att den var 
betydligt mjukare och inte skulle ge tillräckligt stöd. Borttagbara vulster och lårstöd blir fyllda 
med syntetisk ull som är redan idag används brett vid tillverkning av sadlar.  

7.5.2 DFM 

Sadelmakeri är en typ av produktion som baseras på hantverk. Sadeln består av komponenter 
som en typisk sadelmakare kan montera ihop med hjälp av sina verktyg. Vissa delar så som 
fäste för stigbyglar är standardiserade och färdigbeställda. Sadelmakare kapar läder till ett 
önskat snitt och syr ihop bitarna med en speciell symaskin. Fyllningen av skumgummi kapas 
för hand med kniv till en önskad form. Utförande av djup DFM är onödigt vid produktion av 
enbart prototyp. 

7.5.3 DFA 

Produktens komponenter analyserades med avseende på lätthet och snabbhet vid montering. 
Komponenterna designades om för att eliminera risken för felmontering och minska slitage på 
maskinerna. Nedan presenteras några av förbättringarna: 
 

• Lädret ska förtunnas på de ställen där de ska sys för att underlätta söm och minska 
slitage på symaskin och nål 

• Klister kommer att användas på alla ställen där läder ska sys ihop för ännu starkare och 
säkrare koppling 

• Sadelns komponenter ser annorlunda ut vilket eliminerar risken för felmontering 

Bild 7.8 – Skumplast 



29(47) 

7.6 Konceptförfining och Koncepttest 
Det valda konceptet, Koncept 1, bearbetades och utvecklades för att i den kombinera dem bästa 
idéerna som tagits fram. En möjlig design på prototypen presenterades och en tredimensionell 
digital modell togs fram. Det slutliga konceptet testades teoretisk med hjälp av FMEA och 
fakta om det valda materialet togs fram för att stödja teorin. 

7.6.1 Konceptförfining 

Sadelns utseende förändrades lite och funktionerna förbättrades utan att förstöra grundtanken. 
En ny handskiss gjordes för att förtydliga vad som ändrades. 
 
 

 
 
 
 
Det allmänna utseendet, den djupa sitsen och fickorna för knästöd blev lika. Framvalvet 
förhöjdes för att inte hindra hästens rörelser. Borttagbara stöd lades till. 

Bild 7.12 – Skiss av det slutliga konceptet 
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Design 

Det valda konceptet designades för att passa företagets image. Den dominerande färgen är svart 
men har vissa detaljer i grönt. Företagets logotyp placerades på ett tydligt ställe för att 
understryka produktens identitet. Sadeln i sin helhet skapar en känsla av säkerhet och 
behaglighet både för hästen och för ryttaren. 

 

 

 

Sadeln är klädd i svart läder. Sitsen och benstöd är tillverkade av svart färgat mocka. Stygn är 
gjorda med ljusgrön tråd och garnering i tyg av samma färg. Logotypen är pressad på lädret 
som täcker sitsens sidor. 

Bild 7.13 – Skiss av den färdiga produkten 
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CAD  

En tredimensionell visualisering av sadeln gjordes med hjälp av programmet SolidWorks 
Student Edition 2010 – 2011. Modellen kommer att vara till hjälp vid tillverkningen av 
prototypen, presentation samt marknadsföring. Ritningar med dimensioner presenteras  
i Bilaga 5. Ritningarna är sparsamt måttsatta för att varje sadelmakare har sin egen mall för 
storlekar och ritningarna är tänkta att ge en allmän bild på konstruktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.6.2 Koncepttest 

Det slutliga konceptet testades teoretiskt med hjälp av FMEA för att hitta och eliminera 
eventuella fel i produktens konstruktion och tillverkning innan de inträffar. Nedan presenteras 
också undersökningen om det valda materialet kommer att fungera tryckavlastande så som 
tänkt. 

FMEA  

FMEA utfördes (se Bilaga 6) för att belysa svaga punkter i produktens konstruktion och 
tillverkning. Möjliga fel och deras orsaker listades. Risken för att felet uppstår och dess 
allvarlighet utvärderades. Möjliga förbättringar för att minimera riskerna framtogs. 

Bild 7.14 – Bild genererad från SolidWorks 



32(47) 

Fakta 
Relieverskum är en svensk motsvarighet för det kända Tempur materialet. Den är lite billigare 
men har samma tryckavlastande egenskaper. Nedan presenteras ett test som utfördes på 
Reliever Seat Cushion (5 cm tjock sittdyna av relieverskum) och en vanlig sittdyna. Samma 
person satt först på en och sedan på den andra dynan. Under varje dyna låg en matta med 
tryckkänsliga sensorer vilka registrerade de tryckpunkter som uppstod. Bilderna presenterar 
erhållet resultat. Blå och grön färg står för lågt tryck medan brun, gul och röd för högt tryck.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Det syns tydligt att relieverskum tryckavlastar mycket bättre än vanlig skumplast.  
(Reliever, 2011-04-19) 
 
Det är troligt att liknande resultat skulle erhållas med användning av relieverskum i sadeln. En 
matta med tryckkänsliga sensorer skulle kunna läggas mellan hästens rygg och prototypen. 
Bilden på tryckfördelningen skulle kunna läsas av på datorskärmen. Antagligen skulle den inte 
avvika mycket från bild 7.15. 

Bild 7.15 – Sittavtryck från Reliever Seat Cushion Bild 7.16 – Sittavtryck från vanlig sittdyna 
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8. Resultat 
Den slutliga produkten är baserad på koncept 1 (se bild 7.9) som fick bäst omdöme enligt 
Pughs matris och var mest omtyckt av uppdragsgivaren. Konceptet bearbetades för att ännu 
bättre anpassas till uppdragsgivarens önskemål och krav. Sadeln är helt bomfri och utrustad 
med: 

1. tryckavlastande bossor 
2. tryckavlastande paneler  
3. tryckavlastande kuddar  
4. slitstarkt läder  
5. slitstark mocka 
6. tre borttagbara och utbytbara stödkuddar för lår på varje sida 
7. en borttagbar och utbytbar stödkudde för knä på varje sida 
8. fickor för knäna 
9. djup sits 
10. hög kanal för ryggrad  

 
 
Sadelns funktion är att avlasta och fördela trycket jämnt från ryttaren samt garantera ryttaren 
bra balans och stöd där det behövs. Sadelns design passar in företagets image och färger. 
Uppdragsgivaren kan med hjälp av detta dokument beställa en prototyp hos en valfri 
sadelmakare som kommer att kosta kring 49 200 SEK. 
 
 

Bild 8.1 – Renderad bild från SolidWorks 

1 

2 

3 

4 

5 
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7 
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9. Analys  
Projektets mål var att uppfylla alla krav från kravspecifikationen och hitta lösning på de 
problem som listades i problemformuleringen. Denna analys visar det slutliga resultatet jämfört 
med målet. Alla problem skrivna i problemformuleringen (se rubrik 4) finns listade och 
besvarade nedan. Även beskrivning av hur krav från kravspecifikationen uppnådds finns. 
 

• Hur ska en bomlös sadel fördela trycket lika bra som en traditionell? 

Det första och viktigaste kravet var att sadeln skall vara byggt utan bom.(se bilaga 3) Bomlösa 
sadlar fördelar trycket sämre än bra passande traditionella sadlar men detta problem löstes 
genom att använda tryckavlastande Relieverskum som fyllning av sadelns alla delar som tar 
emot tryck från ryttaren (så som sitsen, bossor tryckavlastande kuddar och paneler). Ett tjockt 
lager av Relieverskum fördelar trycket från ryttaren lika bra eller bättre än en bom i en 
traditionell sadel. 
 

• Hur garanteras en stadig och balanserad sits åt ryttaren? 

I kravspecifikationen (se bilaga 3) står: 
− Sadeln skall ha 2 till 4 stödkuddar på varje sida 
− Stödkuddarna skall vara flexibla, de ska kunna flyttas och tas bort enligt behov 
− Stödkuddarna ska ge stöd där det behövs 
− Sadeln skall ha en icke glidande sittyta 
− Sadeln skall vara slitstark 
− Sadeln skall produceras med två varianter av sitsen:  

o Hög och platt 
o Djup och liten 

Med Equras nya sadel, är det ryttaren som bestämmer vart stöden skall finnas. Sadeln är 
utrustad med fyra fickor på varje sida stängda med blixtlås. Det går inte att flytta på stöden men 
då fickorna kan fyllas med stödkuddar i olika storlek, borde det vara tillräckligt för att uppfylla 
kravet om flexibilitet. Ryttaren anpassar storleken av kuddarna enligt sitt behov och bestämmer 
själv hur många fickor som ska fyllas. För att stödja knäna finns ytterligare en ficka för varje 
knä. Fickans form hindrar knät från att åka för långt fram i sadeln. Sitsen, stödkuddar och 
tryckavlastande kuddar är klädda i svart mocka för att ge ryttaren ännu mer stöd. Resten av 
sadeln (kåpor, bossor, tryckavlastande paneler och fickor för knäna) är klädd i svart läder av 
hög kvalité. Skarvarna mellan de olika delarna av sadeln är limmade och genomsydda för att 
garantera högsta möjliga slitstarkhet. Detta är idag en standardmetod för att koppla ihop 
sadelns olika delar och det kommer troligtvis att fungera lika bra på Equras nya sadel. 
Standardmodellen är byggd med en liten och djup sits för att ge känsla av säkerhet och 
behaglighet men en version av sadeln med hög och platt sits är också möjlig att tillverka på 
beställning.  
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• Hur kommer hästens ryggrad att skyddas? 

Användning av tryckavlastande Relieverskum som garanterar jämn tryckfördelning ökar 
komfort både för hästen och för ryttaren.  En häst som har trycket fördelat jämnt under sadeln 
lider inte av ryggproblem samt arbetar mer villigt och utan besvär. En hög kanal mellan 
bossorna är ett krav (se bilaga 3). Den ger fritt utrymme åt ryggraden och skyddar den mot 
belastning från ryttarens tyngd. Dagens flesta sadlar är uppbyggda med en hög kanal och denna 
utformning verkar räcka för att omöjliggöra direkt tryck på hästens ryggrad.  
 

• Vilka nya material finns som kan lämpa sig för tillverkning av en sadel? 

Relieverskum som blev utvalt för byggandet av en prototyp är ett av materialen som aldrig 
förut varit använt inom sadelmakeri liksom de flesta av materialen som listades och jämfördes i 
kapitel 7.4.3 Materialval. Relieverskum är en svensk motsvarighet av det kända 
Tempurmaterialet. Tempur har först används med goda resultat som fyllning i fåtöljer i 
rymdfärjor för att tryckavlasta astronauternas kropp vid den höga tyngdkraft som uppstår vid 
uppskjutning av dessa till rymden. Om materialet är tillräckligt bra för tryckavlastning vid ca 
5G skulle den också fungera för tryckavlastning i en sadel Det finns säkert många fler möjliga 
material som måste uppfinnas och undersökas vid vidare arbete. 
 

• Hur kan sadeln anpassas efter ryttarens erfarenhet och behov? 

Med hjälp av flexibla stöd i form av fickor som kan fyllas med olika storlekar av stödkuddar är 
det ryttaren som anpassar graden av stödet enligt sitt behov. Personer som behöver mycket stöd 
fyller alla fickor med de största kuddarna och i takt med ökad erfarenhet kan stödet minskas, 
till att inte användas alls. 
 

• Hur ska den färdiga produkten se ut för att lätt associeras med uppdragsgivaren? 

Färgerna på sadeln är noggrant utvalda för att passa Equras image. Svart läder och mocka är 
genomsydda med grön tråd vilket passar med företagets logotyp. För att ännu mer förtydliga 
sadelns identitet, pressas Equras logotyp på sitsens högra sida. En logotyp som syns tydligt 
fungerar också som reklam och ökar företagets marknadsvärde. 
 

• Slutliga priset som kunden ska betala för sadeln ska ligga mellan 5 000 och 10 000 SEK 
(se bilaga 3) 

Kostnaden för tillverkning av en prototyp kommer förmodligen att överskrida det önskade 
priset cirka 5 gånger. Detta beror på höga kostnader för sadelmakarens arbete och lång 
tillverkningstid. Slutliga priset som kunden ska betala för den färdiga produkten beräknades 
inte i detta arbete då det ansågs vara irrelevant. Examensarbetet omfattade första steget i 
utveckling av en ny produkt som kommer att bearbetas och ändras i framtiden. Resultatet är 
inte än färdig koncept som kan börja massproduceras utan ett första förslag på en prototyp som 
ska testas och fungera som underlag till vidareutveckling. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 
Projektets huvuduppgift var att ta fram ett helhetskoncept på en bomlös sadel med 
tryckavlastande egenskaper. I huvudmålet ingick många kompletterande krav och önskemål. 
Nästan lika viktigt som sadelns tryckavlastningsförmåga var dess flexibilitet och anpassning 
efter ryttarens behov. Projektet var ett första steg i arbetet för introduktionen av produkten på 
den svenska marknaden.  
 
Nästan alla krav blev uppfyllda förutom en: ”Stödkuddarna skall vara flexibla, och de ska 
kunna flyttas eller tas bort enligt behov” (se bilaga 3 – Kravspecifikation). Som svar till kravet 
presenterades en alternativ lösning som skulle fungera lika bra. Helhetsmässigt blev målet 
uppnått och uppdragsgivaren kan med fördel använda dokumentet för vidare forskning. 

10.1 Reflektioner 
Arbetet började på en gång efter det första mötet med uppdragsgivaren. Första planerna 
inkluderade bl.a. detaljplanering för introduktionen av produkten på marknaden och 
prototypframtagning. Under arbetets gång blev det självklart att målet är för stort och att det 
måste avgränsas. Problemet visade sig vara mycket mer komplext och tidskrävande än 
förväntat. Till slut bestämdes att det slutliga resultatet blir ett dokument i pappers form med 
vilket det blir möjligt att beställa en prototyp hos en sadelmakare eller göra ytterligare mer 
forskning kring problemet. Arbetet gick mycket smidigare efter att målet blev tydligt. 
Utförarnas veckovisa träffar hjälpte att komplettera varandra och hålla koll på projektets 
framsteg. Kontakten med uppdragsgivaren via mail och telefon fungerade bra. Det behövdes 
inte många personliga träffar. 

10.2 Rekommendationer 
Detta examensarbete var det första steget på vägen för framtagning av en bomlös sadel med 
tryckavlastande egenskaper. Innan produkten släpps på marknaden behövs det mycket mer 
forskning kring problemet och testning. Tryckavlastande material är idag inte använda inom 
sadelmakeri och därför finns det inga data om hur bra materialet fungerar i sadlar.  
Då sadeln inte blev framställd och testad, innebär det att olika problem kan uppstå. Vissa 
angivna komponenter kanske kommer att behövas bytas eller byggas om. För att få ett så 
optimalt resultat som möjligt bör uppdragsgivaren arbeta vidare med sadeln genom att beställa 
en prototyp hos sadelmakare och anställa en grupp som kan forska kring problemet och testa 
prototypen. Nya möjliga tillverkningsmetoder och/eller tillverkningsställen måste undersökas 
för att minska tillverkningskostnaden.  
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13. Bilagor 
Bilaga 1 - Gantt-schema 

PROJEKTPLAN
Projektnamn Beteckningar Datum Identitet

Planerat Utfall Revision

aktivitet Upprättad av

hållpunkt P Q

Aktivite ter v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23 v.24

Plane ring

Funktionsanalys

Kravspecifikation

Problemförståelse

Konceptgenerering

Konkurrentanalys

Konceptval

Koncepttest

Utveckling a v kocept

Identyfering av kunden och dens behov

• QFD

Ganttschema

Marknadsundersökning

Materialval

De ta lje rad De sign

Marknadsplanering

Produktion

T esting a nd Refine ment

Simulering

DFA

• FMEA

• Design

Syste m-Le ve l De sign

DFM

Prissättning

Make-buy analys

Identifering av servicebehov

Prototyp

Rapportskrivning

Möte

Presentation förberedelse

Redovisning

• CAD

Övrigt
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Bilaga 2 – Funktionsanalys 
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Bilaga 3 – Kravspecifikation 
 

Teknisk kravspecifikation: bomlös sadel 
 
1. Marknadsbedömning  
1.1 Marknadsbedömning  

• Sadeln skall kunna skötas av alla åldersgrupper över 10 år 
 
2. Produktkrav  
2.1 Produktkrav 

• Sadeln skall vara bomlös (bomfri) 
• Sadeln skall vara slitstark 
• Sadeln skall ha en icke glidande sittyta 
• Sadeln skall ha 2 till 4 stödkuddar på varje sida 
• Stödkuddarna skall vara flexibla, och de ska kunna flyttas eller tas bort enligt behov 
• Stödkuddarna ska ge stöd där det behövs 
• Sadeln skall ha tillräckligt hög kanal för att undvika skador på hästens ryggrad 
• Sadeln skall produceras med två varianter av sitsen:  

• Hög och platt 
• Djup och liten 

• Sadeln skall produceras i två till tre storlekar av sitsen (längden mellan framvalv och bakvalv) 
• Sadeln skall fördela trycket från ryttaren jämt 
• Sadelns design skall associeras med företagets image 
 

 2.2 Standarder och normer som skall uppfyllas  
• Sadeln skall tillåtas för försäljning på den europeiska marknaden 

 
2.3 Tillverkning och produktion enligt standard 14001 samt 9001.  
 
3. Service och reservdelar  

• Vissa reparationer utförs endast av auktoriserad serviceman  
• Garantier enligt försäljningslandets standard nivå  

 
4. Dokumentation  
4.1 Dokumentation enligt ISO standarder  
4.2 Bruksanvisning  

• Skall instruera användaren  
• Skall informera om personskaderisker  
• Skall ge skötselinformation  

 
4.3 Personskaderisk ska elimineras  

• Personskaderisken elimineras genom information i bruksanvisningen  
 
6. Återvinning  

• Vissa delar av sadeln går att återvinna 
• Sadelns delar som inte är återvinningsbara är biologiskt nedbrytbara 
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Bilaga 4 – QFD 
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Slitstarka material 5 3 9 3 9 3 9 9 5 2 5 4 4

Garanti 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3

Ger stöd där det 

behövs
5 1 3 9 9 3 9 9

5 4 4 5 5

Garanterar tillräckligt 

bra balans
4 1 3 9 9 3 9 9

5 2 5 5 4

Starka kopplingar 

mellan modulerna
4 1 1 1 9 1 1 9

4 4 4 1 4

Jämn tryckfördelning 

från ryttaren på 

hästens rygg

5 9 1 9 3 9 3 1

5 2 4 4 3

Anpassning av 

formen efter hästens 

kropp

5 9 1 9 1 9 3 1

5 5 5 5 5

Säker för ryggraden 5 3 1 9 1 9 3 1 5 3 5 4 4

Tydligt formspråk 4 9 9 1 9 9 3 9 5 3 5 5 5

Lätt 3 9 1 3 3 3 1 1 5 5 4 4 4

Möjlig förflyttning av 

stödkuddar
4 1 1 3 9 1 1 1

3 1 1 1 1

Möjlig borttagning av 

vissa moduler
4 1 1 3 9 1 1 1

5 4 5 5 4

Lämpar sig för 

fritidsriddning
5 9 3 9 3 9 9 9

5 4 5 5 5

Går att hoppa över 

lite högre hinder
4 9 1 9 3 3 1 1

3 1 1 1 1

Följer hästens 

rörelser
5 9 3 9 3 3 3 1

5 5 5 5 5

Skapar nära kontakt 

mellan hästen och 

ryttaren

4 9 1 3 3 3 3 1

5 5 4 4 4

Känsla av bra 

balanserad och djup 

sits

5 1 3 3 9 3 9 9

5 3 4 4 5

Mjuk och avlastande 

sitsyta
4 9 9 9 9 3 9 3

5 5 4 5 5

4 1 1 3 9 3 9 1 5 5 5 5 5

Equras sadel 5 5 5 5 5 5 5

Pfiff 5 1 1 3 3 5 1

Master Black 5 5 1 5 4 4 1

FreeForm Classic 5 4 1 4 4 5 1

Freemax EVO 5 4 1 3 4 5 1

Egenskapsvikt 347 255 353 491 277 315 317 0 0 0

Målvärde, egenskaper
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Konkurrentjämförelse

Ideal förändringsriktning

Tillgänglig i olika storlekar

Säker för hästen

Hållbar

Säker konstruktion

Marknadskrav
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    Produktegenskaper
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Bilaga 5 – CAD 
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Bilaga 6 – FMEA 
 


