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Sammanfattning 

 

Denna rapport avhandlar det examensarbete som genomförts av Rua Dawood och 

Noor M. Yasin, vårterminen 2013 vid Mälardalens högskola. Rapporten redogör för 

den design- och funktionsmässiga utvecklingen av en såg, med hänsyn till det 

uppdragsgivande företagets sortiment och användares önskemål. 

 

Vår uppdragsgivare är EKA-knivar AB, som är ett ledande företag inom tillverkning 

av knivar och sågar i Sverige. Av EKA-knivar AB fick vi uppgiften att utveckla en 

såg som kan passa för användning ute i skogen och hemma. Problemet med dagens 

såg är att den har skarpa och vassa kanter och ett icke ergonomiskt handtag som ökar 

belastningen på handen och handleden vid arbete. Den nya produkten ska vara en såg 

som är lätt att hantera vid öppning och packning, som kan såga trä, kött och metall, 

och som passar i EKA-knivars sortiment profil 

 

Resultatet blev en såg av aluminium och plast som passar lika bra för användning 

hemmet som i skogen. Resultatet från kravspecifikation resulterade till följande. 

 
 En produkt som erbjuder kombination av styrka, ergonomi och låg vikt. 

 En produkt som är användbar vid olika tillfällen t.ex. sågning av trä, kött och 

metall.  

 En produkt som erbjuder säkerhet vid transport. 

 Ett produkt där miljötänkande ska ingå och tydliggöras. 
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Förord 

Projektmedlemmarna skulle vilja tacka alla som bidragit med kunskap och hjälpt till 

vid utvecklingen av såg. 

 

Först och främst så tackar projektmedlemmarna handledaren, Ragnar Tengstrand, för 

hans vägledning under projektets gång. Han har väglett projektet i rätt riktning utan 

att ha gett för mycket direktiv. Han har hjälpt projektmedlemmarna att tänka på så 

många lösningar som möjlig.  

 

Slutligen vill projektmedlemmarna tacka Arne Karlsson på EKA-knivar som tagit sig 

tid till att svara på projektmedlemmarnas frågor. 
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Ordlista 

 
CAD:  
Computer Aidid Design, modelleringsprogram. 
 
DFA:  
Design For Assembly, effektivisering av montering. 
 
DFM:  
Design For Manufacturing, underlätta produktionen. 
 
DFE:  
Design For Environment. Verktyg för produktutveckling. 
 
Design:  

Utveckling av en lösning på ett medvetet och innovativt sätt med krav på både 

funktionalitet och estetik. 

 

Detaljdesign:   

Anpassning av designen så att denna passar i detalj. 

 

Ergonomi:  
Står för läran om människan i arbete. 

 
FMEA:  
Failure Mode and Effects Analysis, Felsättsanalys. 
 
Funktionsanalys:  
Beskrivning av funktioner. 
 
Ganttschema: 
Tidsplanerare, en översikt av projektet. 
 
Koncept:  
Ett förslag i form av skisser. 
 
Kravspecifikation: 
Kontrakt mellan uppdragsgivare samt utvecklingsgrupp. 
 
Konstruktion:  

Hur en produkt är uppbyggd 

 

Modell:  

Verklig skalenlig avbildning av den utvecklade produkten. 

 

Produktutveckling:   
En systematisk process för att utveckla produkter. 
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Pughs‐matris: 
Värderar lösningar till problemet. 
 
QFD:  
Quality Function Deployment, kundcentrerad kvalitetsutveckling. 

 
         4‐stegsmodellen:  
          Värderingsverktyg för koncept, sett till lämplighet, teknologi, teknisk 

kravspecifikation samt Pughs‐matris. 
 

Solid Works:   

Datorstyrt program som används vid produktutveckling. 
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1 Inledning  

Inom utbildningen Innovation och produktdesign på Mälardalens högskola i 

Eskilstuna görs ett examensarbete på grundnivå som omfattar 15 högskolepoäng. 

Examensarbetet är inom produktutveckling och går mot inriktningen konstruktion.  
Arbetet redovisas i form av en rapport och en muntlig redovisning i slutet av kursen. 

Konceptet är ett sågverktyg som ska ha en modernare design. 

 
Denna rapport behandlar blad/egg, handtag, skal och säkerhet. Dessa funktionsdelar 

ska samarbeta och integreras med de andra komponenterna i sågen. Under arbetets 

gång kommer produktutvecklingsverktyg som till exempel funktionsanalys och 

kravspecifikation att tillämpas. 

 

2 Bakgrund 

EKA-knivar AB grundades år 1882 av Hadar Hallström, under namnet Hadar 

Hallström Kniffabriks Aktiebolag. 1917 ombildades bolaget till Eskilstuna 

Kniffabriks Aktiebolag, vilket senare förkortades till EKA-knivar AB. 

 
Fram till mitten av 1900-talet var Eskilstuna en riktig ”knivstad”. Mer än 40 fabriker 

med specialinriktning på fällknivstillverkning huserade då i staden. Med sin inriktning 

på kvalitet och vilja att utvecklas, lyckades EKA hålla sig kvar på marknaden. Idag är 

de Nordens ledande fällknivsfabrik.  

 
Förutom fällknivar har EKA:s produktprogram utökats med fasta knivar för friluftsliv, 

jakt och hushåll. Efter över hundra år i branschen har EKA blivit ett välkänt namn 

som förknippas med kvalitet och hantverksskicklighet. Deras knivar är kända över 

hela världen för sin styrka, säkerhet och förstklassiga design. 

 

2.1 Uppdraget  
Examensarbetet behandlar produktutveckling och konstruktion av EKAs kombisåg 

för resor och campingar. Sågen ska konstrueras med fokus på design, säkerhet och 

ergonomi samt anpassning till EKA:s sortiment. 

 
Gruppen kommer att lösa problem och brister hos EKA:s såg genom att utveckla nya 

innovativa funktioner hos en såg. Vikt kommer även att läggas vid gott materialval 

och lämplig tillverkningsmetod.  
 

2.1 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är i grunden att driva en produktutvecklingsprocess. I 

detta fall är det ett skarpt projekt där gruppen måste följa önskemål och direktiv från 

en extern uppdragsgivare. Projektets mål är dessutom att arbetet ska resultera i en 

konkurrenskraftig och kommersiellt gångbar produkt som underlättar sågning.  
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3. Projektdirektiv 

EKA-knivar AB framhöll i början av projektet en del förutsättningar och önskemål 

inför arbetet. Modifieringar som innebär verkliga designförändringar ser EKA på med 

försiktighet. Designen av sågen ska ha samma formspråk som EKA:s övriga 

produkter.  

 
Gruppen har satt upp ett antal direktiv vilka tar upp de krav som EKA har på sågen. 

Direktiven har upprättats för att få en bra och konkurrenskraftig slutprodukt. 

 

1. En såg som erbjuder kombination av styrka, ergonomi och låg vikt.  

2. Standardblad.  

3. Användbar för olika uppgifter t.ex. såga trä, metall eller kött. 

4. Uppfyller säkerhetskrav.  

5. Miljötänkande ska ingå och tydliggöras i produkten  

6. Den ska vara funktionellt och ergonomiskt utformad. 

7. Kvaliteten ska vara hög. 

8. CAD-ritning av förslag till lösningar. 

 

4. Problemformulering 

Genom att sätta upp en problemformulering tydliggörs vad som ska uppnås i 

projektet. Den befintliga sågens design och funktion (se bilaga 8) är inte riktigt vad 

konsumenterna önskar sig. Den har skarpa och vassa kanter som kan skada 

användaren och ett icke ergonomiskt handtag som ökar ansträngning på handen och 

handleden vid bruk. Det viktiga är framför allt att skapa en lösning där sågen inte har 

skarpa kanter och är ergonomisk för att inte skada handen vid användning. Fullständig 

kravspecifikation redovisas i bilaga 3. 
 
Gruppens frågeställningar är: 

 

1. Hur ska sågen utformas med avseende på lätthanterlighet? 

2. Hur ska man lätt kunna transportera sågen, t.ex. i ryggsäcken, bilen, 

husvagnen eller verktygslådan? 

3. Hur ska konstruktionen bidra till att skapa en mer ergonomisk såg? 

4. Hur ska sågen utformas för att avspegla bra kvalitet? 

 

4.1 Projektavgränsningar 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors arbete. 

Examensarbetet ska resultera i ett produktkoncept, vilket redovisas i denna rapport. 

Konceptet visas i form av CAD-modeller och konceptritningar som ska ge lösningar 

på problem. Ingen fysisk modell kommer att skapas. När det gäller blad val var 

gruppen avgränsad till Sandvik 12C27 sågblad är 1 mm tjockt och 420 mm långt.  
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5. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
I detta avsnitt beskrivs det planerade tillvägagångssättet och verktyg som kommer 

användas för att uppnå examensarbetets syfte och mål. 

5.1 Planering 
Vid examensarbetets början görs en planering för hur arbetet ska utvecklas. Ett 
gruppkontrakt upprättas och ett mötesprotokoll börjar skrivas. De planerade 
verktygen förs in i ett Gantt-schema för att få en tydlig överblick över vad som 
ska göras och när i projektet det ska ske. Detta görs för att säkerställa att 
examensarbetes deadline hålls.  

5.1.1 Gruppkontrakt 
Det huvudsakliga syftet med att upprätta ett gruppkontrakt är att alla i gruppen ska 

vara överens om mål och arbetssätt för det fortsatta arbetet. Utarbetandet av ett 

gruppkontrakt leder till diskussion och reflektion kring frågor som är viktiga för 

gruppens arbete och trivsel. Vid utformandet av gruppkontraktet är det viktigt att alla 

i gruppen deltar aktivt. Man ska även visa hänsyn för medlemmarnas synpunkter och 

önskemål.
1
 

5.1.2 Gantt schema 
Ett Gantt-schema är en grafisk metod som man kan ta hjälp av för att planera 

aktiviteter för ett projekt. Schemat består av två delar, en grafisk och en i tabellform. 

Den grafiska delen visar staplar och en tidsaxel som visar hur mycket arbetstid som är 

planerad för varje delprojekt. De avslutade delprojekten kan skuggas för att det ska 

var lätt att se vilka delar som är avslutade och vilka som inte är det. Gantt-schemat 

visar även start- och slutpunkt på ett projekt och innehåller de olika checkpunkter som 

ska avklaras. Gruppen kan sätta dit milstolpar som måste avslutas vid en specifik tid.  

 
Fördelar med Gantt-schemat är att det ger god grafisk översikt och att det är en vanlig 

teknik som är lätt att förstå.
2
 Nackdelar med Gantt-schemat är att det inte presenterar 

storleken av ett projekt eller den relativa storleken av arbetets beståndsdelar. 

5.2 Konkurrentanalys 
När man arbetar med konkurrentanalys är målet att bygga upp en uppfattning om eller 

förståelse för konkurrenternas framtidsplaner och framtida idéer. En analys ger 

möjlighet till ökad försäljning och till att undvika onödiga risker. För att kunna bygga 

upp en förståelse för konkurrenternas framtidsplaner bör man nyttja den insamlade 

informationen om marknaden, konkurrerande företag och deras produkter. Detta 

kräver att man har förståelse för sin egen produkt och känner till konkurrenterna på 

marknaden. 

  

                                                        
1
 http://www.ida.liu.se/~TDDI02/2012/dokument/gruppkontrakt.sv.shtml 

2http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema/  
 

http://www.ida.liu.se/~TDDI02/2012/dokument/gruppkontrakt.sv.shtml
http://harmonit.se/projekt/projektverktyg/andra-verktyg/gantt-schema/
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5.3 Ergonomi 
Ergonomi definieras, enligt Ergonomisällskapet i Sverige, ESS, som: ”ett 

tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv 

behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och 

välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system. Att ta fram en 

ergonomiskt utformad produkt syftar till att utforma den på ett sådant sätt att den är 

användarvänlig i den bemärkelsen att den är lätt att använda, förstå och inte utgör 

någon skaderisk för kroppen”
3
. 

 

Gruppen gjorde en analys med hänsyn till de kroppsdelar som påverkas vid sågning. 

Analysen tar upp ergonomi vid grepp, med avseende på hand och handled.  
 

5.4 Funktionsanalys 
En funktionsanalys upprättas för att ange vilka funktioner en produkt ska ha. 

Funktionsanalysen ger en beskrivning av det som ska åstadkommas, inte hur det ska 

lösas tekniskt. Därför ska funktionsanalys inte innehålla varken tekniska lösningar 

eller utseendebeskrivningar. Vikten av en välgjord funktionsanalys är stor då den 

även tjänar som stöd för att ta fram lösningar till funktionerna. 

 
Funktionsanalysen består med fördel av tre grupper: huvudfunktion, delfunktion och 

stödfunktion. Huvudfunktionen anger produktens huvudsyfte och krav på vad 

produkten måste klara av. Huvudfunktionen beskriver anledningen till produktens 

existens. Under delfunktionen anges de underfunktioner som krävs för att uppfylla 

den högre funktionen (huvudfunktionen). Dessa funktioner beskriver förutsättningar 

för att huvudfunktionen ska kunna genomföras. Under stödfunktionen anges 

subfunktioner, vilka beskriver de funktioner som stöder en överordnad funktion men 

som inte är nödvändiga. Dessa är de mindre viktiga funktionerna.
4
 

5.5 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen för produktutveckling är ett dokument som används för att 

arbetet ska leda fram till ett framgångsrikt resultat. Den ger en samlad bild av de 

tekniska, miljömässiga, ergonomiska och utseendemässiga krav som produkten ska 

klara av. Dessa krav tolkas och konkretiseras utifrån kundkraven.  

 

En bra kravspecifikation ska belysa arbetet ur olika synvinklar. Den ska också tala om 

vilka kompetenskrav som ställs på arbetstagaren med utgångspunkt från den 

nuvarande situationen och med hänsyn tagen till framtida behov. 5 

5.6 Idégenerering 
Idégenereringsfasen går ut på att komma på många olika idéer på möjliga lösningar. 

Dessa idéer kan uppstå via research, brainstorming och andra sätt. Under denna fas 

ska målet vara att hitta så många lösningar som möjligt.  

 

                                                        
3
 http://www.av.se/teman/ergonomi/ 

4http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/funktionsanalys.asp 
5
http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/kravspec.asp    

http://www.av.se/teman/ergonomi/
http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/funktionsanalys.asp
http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/kravspec.asp
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Mind Mapping är ett populärt ide kläckningsverktyg och en inlärningsteknik som 

visuellt strukturerar idéer och deras inbördes förhållande. Den kan användas till att 

grafiskt anordna sambanden för något koncept eller problem med andra koncept eller 

frågeställning in i arbetet. 

5.7 Konceptgenerering 
Konceptgenerering går ut på att utveckla idéerna till koncept. Idéerna förfinas och blir 

konkretiserade till koncept och mer kompletta lösningar. Detta görs genom försök att 

anpassa idéerna efter funktionsanalysen och kravspecifikationen. 

5.8 Pughs matris 
Pughs matris är ett verktyg som behandlar de bästa lösningarna på ett problem, till 

exempel koncept för ett projekt, för att få fram den mest optimala lösningen.  

 

Detta är ett kraftfullt verktyg när det används korrekt med rätt kunskap. Dess fördelar 

är att det visar hur koncepten lever upp till kriterierna och vilken eller vilka lösningar 

som bör vidareutvecklas.  

 

Pughs matris är det sista steget i en fyrstegsprocess (se avsnitt 5.11). I Pughs matris 

används en skala mellan +2 och -2, där +1 poäng ges för en egenskap som är bättre än 

motsvarande egenskap hos referensen, -1 poäng för en egenskap som är sämre och 0 

poäng för en egenskap som är lika bra. 

 

Nackdelar med metoden är dock att slutresultatet kan vara missledande, eftersom ett 

koncept kan ha ett bra slutresultat men samtidigt ha stor variation mellan plus och 

minustecken på de olika kriterierna. Detta kan leda till ovisshet om hur bra konceptet 

verkligen är.6 

5.9 QFD 
QFD (Quality Function Deployment), eller kundcentrerad kvalitetsutveckling på 
svenska, handlar om att ta kundernas viktigaste krav och jämföra dem med 
produktens egenskaper för att se hur bra produkten klarar sig mot kundernas 
krav. Dessa krav ska samtidigt vägas mot konkurrenternas design och 
konkurrerande produkters förmåga för att man ska få en helhetsbild av hur ens 
egen produkt kommer att klara sig mot konkurrenternas. När de viktigaste 
egenskaperna har tagits fram genom att man vägt ihop punkterna så gäller det 
att omvandla informationen till mätbara resultat. 
 
Det man fokuserar på är att omvandla användarkraven till design med 
kvalitetstänk och jämföra detta mot de starkaste konkurrenterna. Målet är att 
genom utformning av funktioner hos delsystem eller beståndsdelar uppnå högre 
kvalitet. Metoden utvecklades av dr Yoji Akao i Japan 1966. 
 

                                                        
6
http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/konceptutv.asp  

 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/konceptutv.asp
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Figur 1: Grundlayout på QFD- verktyg 

 
1. Lista kunderna behov. 

2. Vikta behoven (skala 1-5). 

3. Lista produktegenskaper. 

4. Ange förhållandet mellan kundens behov och produktegenskaper (1, 3, 9). 

5. Lista konkurrenternas produkter.  

6. Bedöm såväl de konkurrerande produkternas som den egna produktens 

förmåga att uppfylla kundernas behov (skala 1–5). 

7. Bedöm såväl de konkurrerande produkternas som den egna produktens 

förmåga att uppfylla kraven på produktegenskaper (skala 1–5). 

8. Bedöm och jämför mätbara värden för produktegenskaperna. 

9. Verktyget omvandlar informationen till mätbara resultat.
7 

5.10 FMEA 
FMEA, Failure Mode of Effect Analysis, är ett verktyg som används för att identifiera 

risker och produktfel innan produktionsstart, vanligtvis tidigt i 

produktutvecklingsskedet. Syftet är att identifiera tänkbara fel, orsaker till felen och 

vad som blir effekten av dessa fel.  

 

Genomförandet av FMEA kan kortfattat beskrivas som att produkten bryts ned i sina 

komponenter för att man ska finna tänkbara fel, vilka effekterna blir av dessa fel och 

vad orsakerna är till att felen uppstår. Sedan skapas en graderingsordning från 1 till 

10, där 10 motsvarar den största sannolikhetsnivån för att ett fel ska uppstå. Med 

samma graderingsordning uppskattas sedan hur allvarlig effekten blir för den som 

drabbas och sist hur lätt felet är att upptäcka. Även detta anges med en 

graderingsordning från 1 till 10, där 10 betyder mycket svårt eller omöjligt att 

upptäcka.  

 

                                                        
7
  http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/qfd.asp 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/qfd.asp
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:House_of_quality_9_step.png
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De tre graderingstalen multipliceras och summan blir felets risktal. Med hjälp av 

FMEA fås det alltså fram vilka brister som är allvarliga och vilka som inte är lika 

allvarliga. De högsta talen innebär att de potentiella felen är de mest allvarliga och bör 

åtgärdas. De låga risktalen är inte lika allvarliga och prioriteras lågt eller ignoreras 

helt.8 

5.11 Konceptutvärdering  
Konceptvärdering utförs enligt 4-stegsmodellen. I det sista steget utvärderades elva 

koncept som återstod efter gallring i Pughs matris, för att bestämma vilka som har 

bäst egenskaper. Se bilaga 4. 
 
Steg 1: Lämplighet  
Koncepten utvärderades i fråga om huruvida de är tekniskt, kostnadsmässigt och 

tidsmässigt realistiska.  

 

 Alla valda komponenter kan tillverkas och tekniken finns i dagsläget. 

 Alla valda komponenter liknar andra komponenter som finns på marknaden, 

så tillverkningskostnaderna kommer inte att stiga över produktens 

kostnadstak.  

Det ligger utanför examensarbetets tidsram att kontrollera om konceptet är lämpligt i 

fråga om tillverkningstid. Olika metoder för att sågning diskuterades, och det fanns 

idéer och koncept. Gruppen anser att målgruppen kommer att acceptera produkten för 

att konceptet är uppbyggt efter kravspecifikationen.  

 

Steg 2: Teknologi  
Konceptet använder tillgänglig teknologi som finns på marknaden, och den teknik 

som används är färdigutvecklad.  

 

Vissa komponenter valdes eftersom de finns på marknaden och för att de klarar av att 

utföra en viss funktion. Man undviker problem när det gäller uppgradering och 

underhåll genom att vissa komponenter har en lämplig livslängd.   

 

Steg 3: Kravspecifikation 

Endast koncept som uppfyller kravspecifikationen går vidare. Se punkt 5.5.  

 

Steg 4: Pughs matris  

Pughs matris behandlar koncepten och jämför dem med varandra 

för att få fram det mest optimala konceptet (se bilaga 4).  
 

  

                                                        
8
http://www.rektron.se/fmea.aspx 

   
 

http://www.rektron.se/fmea.aspx
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5.12 Konceptval 
En idé- och konceptgenerering resulterar i många olika koncept. Dessa utvärderas 

med olika projektutvecklingsverktyg. Med stöd av resultaten från dessa verktyg kan 

ett konceptval göras. Då väljs ett slutligt koncept för vidareutveckling. Konceptvalet 

kan vara ett av de framarbetade koncepten eller en kombination av flera. När 

konceptvalet är gjort har den största delen av den nya produktens egenskaper och 

utformning fastställts. Efter detta kan konceptet utvecklas och förfinas för att resultera 

i en så bra slutgiltig produkt som möjligt. Ett konceptval är en viktig milstolpe i ett 

produktutvecklingsprojekt då det inte kan fortskrida utan ett valt koncept. 

5.13 Materialval 
I projektet kommer lämpliga material att väljas. Fördelarna med rätt materialval är 

inte bara hållbara och kvalitativa produkter, utan också att miljön hjälps på ett bättre 

sätt. Ett bra materialval har även ekonomiska fördelar.  

Figur 2: Material 
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5.14 DFA 
DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system 

för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga produkter för att 

hitta möjligheter till förbättringar) samt för att uppskatta monteringskostnader. 

Montering har en stor inverkan på en produkt. Om produkten är svårmonterad kan det 

skapa flera onödiga arbetsområden som skulle kunna undvikas. Detaljer som är 

onödigt avancerade, väger mycket, har små toleranser eller blir svåra att komma åt vid 

montering är ofta en anledning till att använda DFA. DFA hjälper till att minimera 

antalet detaljer, monteringsytor och variationer hos produkten och förenklar 

monteringssekvenser, komponenthantering och införande.9 

5.15 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 så att de blir så lätta att tillverka som möjligt med hjälp av 

standardiserade maskiner och verktyg. Om ingen specialbyggd utrustning behövs 

minimeras tillverkningskostnaderna (Urlich och Eppinger, 2008, s. 209).  
 
5.16 DFMain 
DFMain står för Design for Maintenance och används i produktutveckling som ett sätt 

för att underlätta underhåll med hjälp av genomtänkt design. Det är viktigt att designa 

produkten på så sätt att det är lätt att utföra underhåll. Fördelarna med en DFMain 

analys är att den säkerställer möjlighet till service och att komponenterna kan 

underhållas vid behov. Den leder också till en lämplig design samt möjligheten till om 

design för att förbättra eventuella brister.
10

 

5.17 Konstruktion 

5.17.1 Solid Works 
Solid Works är ett CAD-program (Computer Aided Design) för två- och 

tredimensionell modellering. Det används för att skapa digitalt baserad design och 

tekniska ritningar som kan användas inom exempelvis konstruktion. Solid Works är 

ett av många CAD-program, och är ett av de ledande 3D-CAD-programmen idag. Det 

finns i kommersiell upplaga och studentupplaga. 

5.17.2 Simuleringar  
Solid Works gör det möjligt att kunna göra simuleringar för att säkerställa att 

konstruktionen verkligen kommer att hålla för den belastning som den kommer att 

utsättas för. Fördelen med denna funktion är att produkten kan testas redan innan 

produktion och på så sätt kan ändringar göras i designen om det är nödvändigt. 

Funktionen ger möjlighet att digitalt testa modellen för hållfasthetsberäkningar. 

Genom en eller flera pålagda krafter kan det enkelt undersökas vilka spänningar som 

uppstår i materialet, var de uppstår samt hur de kommer att påverka hållfastheten på 

                                                        
9
http://www.npd-solutions.com/dfmguidelines.html  

10 http://www.theriac.org/DeskReference/viewDocument.php?id=222  

 

http://www.npd-solutions.com/dfmguidelines.html
http://www.theriac.org/DeskReference/viewDocument.php?id=222
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Projektstart Gruppkontrakt Ganttschema Konkurrentanalys 

Ergonomi Funktionsanalys Kravspecifikation Idégenerering 

Konceptgenerering Pughsmatris QFD FMEA 

Konceptutvärdering Konceptval Materialval DFA 

DFM DFMain Konstruktion 

den komponent som man valt att undersöka. Det är viktigt att redan från början välja 

rätt indata för att resultaten ska kunna tolkas på rätt sätt. 

5.18 Flödesschema 
Processflödet nedan (figur 3) visar de aktiviteter som planerats att utföra under 
examensarbetets gång. 

 

  

Figur 3: Flödesschema 
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6. Tillämpad lösningsmetodik  
I följande kapitel presenteras den metodik som tillämpades för att lösa problemet. De 

genomgångna faserna som utfördes från projektets start till det färdiga konceptet visas 

nedan.  

6.1 Planering  
I planeringsfasen planerade gruppen vilka verktyg som skulle användas och när. 

6.1.1 Gruppkontrakt  
Ett gruppkontrakt skrevs för att gruppen skulle arbeta under lika villkor och för att 

undvika tvister. Gruppkontraktet formulerades i början av examensarbetet och kan ses 

i bilaga 1. 

6.1.2 Gantt-schema  
I samband med projektstarten så sattes ett Gantt-schema upp. De aktiviteter som 

skulle genomföras under projektets gång planerades. Genom att följa Gantt-schemat 

så kunde gruppen veta vilken aktivitet som skulle utföras under den inplanerade 

perioden. Detta Gantt-schema kan ses i bilaga 7 

 

6.2 Konkurrentanalys 
För att differentiera sig gäller det att ligga steget före konkurrenterna. 

Konkurrentanalysen ger information som kan leda till en konkurrenskraftig produkt.  

I konkurrentanalysen undersöks konkurrerande produkter, hur konkurrenterna arbetar 

samt hur de planerar sin verksamhet. Informationen om konkurrenterna hämtades från 

företagens hemsidor.  

 

Fördelen med en väl utförd konkurrentanalys är möjligheten till att differentiera sig på 

marknaden och på så sätt ligga steget före konkurrenterna. Detta leder till en bra 

positionering samt möjligheten till att bli marknadsledande i den valda målgruppen.  

För detta projekt är konkurrentanalysen viktig då det redan finns ett antal lösningar på 

marknaden. Därför kommer en grundlig konkurrentanalys att göras. 

 

Produkt 1 
Egenskaper: 

 Helt aluminiumgjuten.  

 Hög sågkomfort på grund av ergonomisk design 

med handledsstöd, mjukt gummihandtag, mjuk 

gummifront och låg vikt av 650 g.  

 Bladspänningen regleras med en roterande ratt 

på handtaget.  

 45° och 90° inställning.  

 En maximal spänning av bladet av 800 N garanteras.  

 Ett PROAT bimetallblad inkluderas.
11

 

Fördelar: 

                                                        
11 http://www.agrar-direct.de/navigate.do?id=53862&name=Alu-Metalls%C3%A4gebogen 
 

Figur 4: Produkt 1 

http://www.agrar-direct.de/navigate.do?id=53862&name=Alu-Metallsägebogen
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1. Ergonomiskt handtag. 

2. Ett knoppstöd på ramens framsida. 

3. Snygg design. 
 

Nackdelar: 
1. Bladspänning inte hård.  

2. Inte lätt att ta med.  

3. Inte hopfällbar. 
 

 

 

Produkt 2  

Sawvivor 15" Saw. Tillveraks av Mountain 

Equipment Co-op
12

 

 

Egenskaper: 

Handtaget täckt med gummiplast. 

Blad av härdat rostfritt stål. 

Justerbart spänningssystem. 

Dimensioner: 7,6 x 38 cm. 

Fördelar: 
1. Hopfällbar. 

2. Lätt att ta med i t.ex. ryggsäck. 

3. Ergonomiskt handtag. 
 
Nackdelar: 

1. Vassa kanter. 
2. Användning av blad . 

3. Bladspänningen justeras med en roterande skruv, vilket kan ge 

handledsproblem.  
 

Produkt 3 

Take-Down Buck Saw. Tillveraks av Mountain Equipment Co-op.
13

 

 

Egenskaper: 

 Aluminiumramen ger ett brett och långt grepp.  

 Bladspänningen justeras med en vingmutter. 

 Hela sågen fälls in i det större handtaget och bildar ett kompakt 

paket, 457 mm långt. 

 Bytbara blad.  

 Dimensioner: 787,4 x 152,3 x 38 mm. 
 

 
 

                                                        
12http://www.mec.ca/AST/ShopMEC/HikingCamping/KnivesTools/SawsAxesSharpeners/PRD~5003-

424/trail-blazer-sawvivor-15-saw.jsp 
13http://www.canadianoutdoorequipment.com/store/take-down-buck-saw.html 

 

Figur 5: Produkt 2 

Figur 6: Produkt 3 

http://www.mec.ca/AST/ShopMEC/HikingCamping/KnivesTools/SawsAxesSharpeners/PRD~5003-424/trail-blazer-sawvivor-15-saw.jsp
http://www.mec.ca/AST/ShopMEC/HikingCamping/KnivesTools/SawsAxesSharpeners/PRD~5003-424/trail-blazer-sawvivor-15-saw.jsp
http://www.canadianoutdoorequipment.com/store/take-down-buck-saw.html
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Fördelar: 

1. Bytbara blad. 

2. Lätt att ta med.  

 

Nackdelar 

1. Icke ergonomiskt handtag. 

2. Svår att förstå/hantera.  
 
Produkt 4 
Modell Sven Saw 15. Tillverkas av Peregrine Outfitters.

14
 

 

Egenskaper: 

 Rostfria blad.  

 Veck i handtaget för säkerhet under transport. 

 Aluminiumramen är lätt men ändå stark 

 Dimensioner: 508 x 50,8 x 2540 mm. 

 
 

Fördelar: 

1. Smal/lätt ram men ändå stark. 

2. Hopfällbar. 

3. Lätt att ta med. 

 

Nackdelar: 

1. Skarpa kanter. 

2. Icke ergonomisk. 

3. Extra långt handtag.  
 

Produkt 5 

EKA Kombisåg 

 

Egenskaper: 

 Sågen är utrustad med tre sågblad. 

 Ramen är tillverkad av aluminium- och plastprofil vilket gör den lätt.  

  Spänningsfunktion.  

 

Fördelar: 

1. Lätt att med. 

2. Hopfällbar. 

3. Bytbara blad. 

 

Nackdelar: 

1. Skarpa/vassa kanter. 

2. Icke ergonomisk.  
 

                                                        
14 http://www.rei.com/product/404040/sven-folding-saw-15 

 

Figur 8: Produkt 5 

Figur 7: Produkt 4 

http://www.rei.com/product/404040/sven-folding-saw-15
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b)      c) 

Konkurrentanalysen gjorde det möjligt att jämföra konkurrerande sågar med EKA:s 

sortiment. Gruppen fick ökad förståelse och kreativitet i fråga om att ta fram en 

produkt med hänsyn till de fördelar som finns hos konkurrenter, och samtidigt komma 

på en kreativ idé som skiljer sig från konkurrenternas och matchar EKA:s profil. 

 

För att skapa en produkt som har allt detta krävs förståelse för de samband som skapar 

konkurrenskraft. Genom att undersöka i lokala butiker och på internet har gruppen fått 

en klar bild av hur marknaden inom det aktuella produktområdet ser ut och vilka 

konkurrerande produkter som finns tillgängliga för konsumenter. 

6.3 Ergonomi 
För att få en bättre förståelse så har en ergonomisk undersökning gjorts. 

Undersökningen gjordes med avseende på de kroppsdelar som påverkas vid 

sågningen. Avsnittet behandlar handens och handledens ergonomi vid grepp. 

6.3.1 Handens ergonomi vid grepp  
Det finns två huvudfunktioner som handlar om handgrepp: gripande och inte 

gripande. Icke gripande gäller bland annat slag och att breda eller pressa med handen. 

Gripande grepp gäller då när handen har en tillstängd form, för exempel som när en 

handväska bärs. Det gripande grepp delas sedan upp i två undergrupper: kraftgrepp 

och precisionsgrepp. Se figur 9 

 

a) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Figur 9: Handgrepp visar olika grepp och positioner a) viloposition b) kraftgrepp c) precisionsgrepp 

(Ergonomi vid grepp, rolflovgren.se, 2009, www.islandhandtherapy.com, 2013) 

Vid kraftgrepp används fingrarna och ibland tummen för att kunna klämma saker mot 

handflatan, tummen kan hållas runt om fingrarna för att ge extra stabilitet och 

gripkraft. Om behovet av precision ökar flyttas tummen längs efter verktygets 

greppyta. Precisionsgrepp är när bara fingrarna används som t.ex. när man skriver.
15

 

                                                        
15 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3054691&fileOId=3054697 
(Jennifer Folin och Cornelia Lindgren, Lund universitet ) 
 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3054691&fileOId=3054697
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6.3.2 Handledens ergonomi vid grepp 

Greppstyrkan är störst när handleden i sin neutrala position. Kraften minskas i hänsyn 

med att vinkeln i handleden ökas genom till exempel flexion, extension eller radial Se 

figur 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett verktyg som ger rätt handledsställning minskar risken för förslitningsskador och 

gör att handens, handledens och underarmens kraft kan användas på ett bättre sätt.  

Vid utveckling av greppbara produkter sökas en utformning som liknar 

handens funktionella viloställning
16

 se figur 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.4 Funktionsanalys 
För att få en bättre uppfattning om produktens funktioner så har gruppen använd 

funktionsanalys (se bilaga 2). Det hjälpte gruppen att få en bättre uppfattning om vad 

som ska utvecklas. Gruppen hade ”medge sågkraft” som huvudfunktion. Fem 

delfunktioner hjälper till att uppfylla denna huvudfunktion. Stödfunktionerna 

uppfyller delfunktionerna.   

 

                                                        
16

 http://www.bergotools.se/pdf/sve-erg.pdf 

Figur 10: Handleden (Ergonomi vid grepp, rolflovgren.se, 2009) 

Figur 11: Handens funktionella viloställning (Ergonomi vid 

grepp, rolflovgren.se, 2009) 

http://www.bergotools.se/pdf/sve-erg.pdf
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Fördelen med funktionsanalysen är att den tar fram funktioner men inga lösningar på 

dessa. Nackdelar med den är att det tar tid och att det därför kan uppstå hinder för 

konceptframtagningsarbetet.  

6.5  Kravspecifikation 
Kravspecifikationen lyfter fram de funktioner och komponenter som är nödvändiga. 

Gruppen utnyttjade kravspecifikationen för att kunna angripa uppgiften och lösa den 

systematiskt genom att analysera problemen och verifiera varje krav. Gruppen gjorde 

en teknisk kravspecifikation enligt de krav som ställdes, se bilaga 3. 

 

Huvudkravet på sågen är att den ska kunna såga trä, metall eller kött. Utifrån det 

standardsågblad som gruppen måste hålla sig till och med hjälp av idégenerering och 

undersökning av konkurrenterna kom gruppen fram till olika idéer som kunde 

användas. 

 

Kraven på sågen var: 

 Såg-Bladlängd: 430 mm.  

 Handtagets längd: 160 mm.  

 Bladtjocklek: 0,5–1 mm.  

 Bladlängd: 420 mm.  

 Vikt: 370–400 g.  

6.6 Idégenerering 
Gruppen har arbetat med att få fram olika idéer, oavsett om de skulle kunna 

vidareutvecklas eller inte. Brainstorming utfördes med kravspecifikationen och 

funktionsanalysen som stöd för att komma igång så snabbt som möjligt. Detta gjorde 

så att gruppen kunde arbeta vidare för att komma fram till användbara koncept med 

mer lätthet än innan. 

6.7 Konceptgenerering 
Från idégenereringen kunde olika idéer och lösningar till problemen sättas ihop till 

elva koncept. Dessa koncept bedöms sedan i 4-stegsmodellen. 

6.7.1 Idéskisser  
Koncept 1 
En såg med ett ergonomiskt handtag för 

bättre grep. Ett fodral till bladet medföljer 

modellen för säkerhet. 

 

 
Koncept 2 
Bytbart blad som fästes på handtaget med hjälp 

av en skruv. Sågen har ett ergonomiskt handtag. 

En box för förpackning vid transport medföljer. 

 

 

Figur 12: Koncept 1 

Figur 13: Koncept 2 
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Koncept 3 
En såg med flera olika funktioner: 

kniv, mejsel, kapsylöppnare, fil m.m. 

Bladen fälls in och ut från handtaget. 

 
 
 
 
 
Koncept 4 
En icke fällbar såg med ett handtag med 

fyra olika fällbara funktioner. Sågbladet 

skyddas med ett fodral. 

 

 

 
 
 
 
Koncept 5 

En praktisk fällbar såg. Inspiration 

fick gruppen från fällbara EKA-knivar 

som är båda säkra och smidiga. 

 
 
 
 
 
 
Koncept 6 
Idén består av en aluminiumram som 

vrids för att forma ett handtag. Det ska 

innehålla ett blad som är hopfällt i ramen. 

. 

 
 
 
 
 
 
Koncept 7 

Detta koncept består av två olika funktioner, som är 

ficklampa och brytbladssåg. 
 

Figur 14: Koncept 3 

Figur 15: Koncept 4 

Figur 16: Koncept 5 

Figur 17: Koncept 6 
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Koncept 8 
Konceptet är en fällbar såg.  

Bladet och handtaget fälls in i 

ramen 
 
 

 

 

 

 

Koncept 9 

En hopfällbar såg som har ett blad för bearbetning. Den 

består av tre olika delar: bladet, ramen och handtaget.  

 

 
 
 

 
Koncept 10 
Ett hopfällbart handtag och ett blad som 
fälls in i ramen för att lätt kunna tas 
med.   
 
 
 
 
 
 
 
Koncept 11 
Sågen består av en rak ram som står för 
skydd av bladet. Innan användning vrids 
bladet 180 grader. Därefter vrids 
handtaget uppåt för ergonomisk 
sågning. 

Figur 18: Koncept 7 

Figur 19:Koncept 8 

Figur 21: Koncept 10 

Figur 22: Koncept 11 

Figur 20: Koncept 9 
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6.8 Pughs matris 

 
De elva koncepten jämfördes i Pughs matris (se figur 22, samt bilaga 4) mot en 

referenslösning. Som referenslösning valdes EKA:s gamla produkt (se bilaga 8), då 

denna var mest konkurrenskraftig enligt QFD (se bilaga 5). Det resultat som gruppen 

fick från Pughs matris visade att några koncept hade fått liknande betyg. Vissa  

koncept fick bra betyg för ergonomi men dåligt för snygg design, andra hade tvärt 

om. Referenslösningen, som alla koncept jämförts mot, tilldelas 0 som värde för hur 

bra den presterar i uppsatta krav. Därefter värderas de andra koncepten för att se 

huruvida de presterar bättre eller sämre än referenslösningen. 

 

 

Tydligt är att koncept 8 presterar bäst jämfört med referenslösningen. De övriga 

koncepten, undantaget koncept 6, uppfyller kraven bättre än referenslösningen. Den 

främsta anledningen till att koncept 8 får högst värde är att den uppskattades ha bättre 

lösningar än referenslösningen.  

 

Koncept 6 fick ett värde som var lägre än referenslösningen och även lägst värde av 

alla koncept. Detta innebär dock inte att referenslösningen uppfyllde alla krav bättre 

än koncept 6. Koncept 6 uppfyllde ett par av kraven mycket bättre än 

referenslösningen, men några sämre än denna. Slutsatsen från Pughs matris är att 

koncept 8 är lämpligast att arbeta vidare med och att koncept 6 inte är lämpligt för 

vidare bearbetning. 
 

 

Figur 23 Pughs matris 
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6.9 QFD 
En QFD (Quality Function Deployment) används för att få ut vikten av var och en av 

de produktegenskaper som är viktigast för marknadskraven. Den görs även för att 

jämföra hur pass bra konkurrerande produkter realiserar produktegenskaperna utifrån 

marknadskraven.  

 

QFD:n visar tydligt att den viktigaste produktegenskapen är design (se bilaga 5). 

Detta för att produkten ska passa användaren i målgruppen, samtidigt som den ska 

vara lättanvänd och lätt att ta med. Alla ska alltså kunna använda kombisågen, då dess 

design ska passa alla. Alla ska även vilja använda sågen eftersom den ska vara lätt att 

ta med sig samt lätt att använda.  

 

QFD:n visar att ett lämpligt materialval är av stor vikt. Det valda materialet ska kunna 

nå upp till alla marknadskrav som ställs på en såg. Materialet ska alltså vara hållbart, 

underhållsfritt och miljövänligt. 

 

De olika konkurrentgrupperna fördes in i en QFD för att se hur dessa står i jämförelse 

till marknads- och tekniska krav (se bilaga 5). 

 

6.10Konceptutveckling 
För gruppen var det viktigt att produkten skulle vara lätthanterlig vid öppning och 

packning. Den skulle vara lätt att förstå sig på och smidig att hantera. Den skulle 

passa bra för användning i hemmet och skogen.  

 

Gruppen har med hjälp av flera olika produktutvecklingsverktyg som Pughs matris, 

QFD och konkurrentanalys tagit fram ett förslag på hur en funktionell såg kan se ut. 

En lång konceptgenereringsprocess har arbetats igenom för att ta fram det som 

gruppen tror är det bästa konceptet med avseende på ergonomi, hållbarhet, design, 

enkelhet och ingående delar.  

 

Det har funnits en grundtanke bakom allt som har tagits fram och inget har varit 

slumpmässigt valt. Gruppen hade långa diskussioner och utvärderingar med 

uppdragsgivaren kring design och funktion för att komma fram till en bra och hållbar 

konstruktion. Efter att hänsyn hade tagits till EKA:s profil och uppdragsgivarens 

synpunkter och erfarenheter, fick produkten godkänt.  

 

Konceptet som slutligen ska vidareutvecklas har ett vridbart handtag. Det har två 

vridlägen: vertikalläge (bladet är fällt neråt och redo för bearbetning) och 

horisontalläge (bladet är i linje med bladramen).  

Vridfunktionen fungerar bara på ett sätt. Det finns ett spår inne i handtaget som gör 

att vridningen på 180 grader bara kan göras åt ett håll. 
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Bild 3 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.11 FMEA 
En FMEA-analys gjordes (se bilaga 6) för att identifiera potentiella konstruktionsfel, 

samt orsaker och konsekvenser av dessa fel.  

 

På konceptet är förslitning av bladet det fel som ger störst RPN-värde (Risk Priority 

Number). Anledningen till att förslitningen får så stort RPN-värde är att det är detta 

fel som har högst frekvens. Det är alltså mest sannolikt att konceptet inte går att 

använda på grund av förslitningen, till exempel att det fastnar under sågning.  

 

Även om det är förslitningen som ger störst RPN-värde så anses inte detta vara det 

allvarligaste felet, eftersom bladet är bytbart. Det allvarligaste felet anses vara om 

vridfunktionen eller spänningsfunktionen går sönder på grund av för hög belastning 

eller för hård åtdragning Om konceptet går sönder på grund av för hög belastning 

eller för hård åtdragning visar det att det inte klarar av aggressiv användning. 

6.12 Materialval 
Genom att återvinningsbara material används möjliggörs att produkten kan 

återvinnas. Dessutom medför det att produkten kan tillverkas av återvunna material 

vilket minskar miljöbelastningen vid materialframställning. Detta gäller framför allt 

aluminium som vid första framställningen kräver mycket energi men är lätt att 

återvinna. Slitdetaljer skulle kunna behandlas för att kunna stå emot slitage eller vara 

enkla att tillverka och återvinningsbara. Mindre mängder material kräver mindre 

mängder energi vid tillverkning och transport. Då resurserna är begränsade betyder 

Figur 25: Läge 1 Packat 

Figur 26: Bild 3 

Figur 25: Läge 2 Bladen dras ur ramen Figur 24: Bild 4 

Figur 24: Läge 3 Bladen fälls ner 

Figur 27: Läge 4 Klart att använda 
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även mindre mängd material att mindre mängd råvara behöver förädlas, vilket leder 

till minskad miljöbelastning. Gruppen valde att jobba med Aluminium-6060F22, 

behandlad med plast för handtaget. Bladet ska vara av rostfritt stål. Detta är även ett 

krav från företaget EKA-knivar. 

6.13 DFMain 
Det som är viktig med kombisågen är att det ska gå att underhålla den på ett enkelt 

och säkert sätt. Man kan på ett smidigt sätt byta detaljer som till exempel sågblad och 

vissa skruvar. Bladet kan vridas ut från ramen så att man på ett enkelt sätt kan komma 

åt det när det behöver bytas. Handtaget skjuts in och ut ur ramen och kan vridas 90 

grader när sågen ska öppnas eller stängas. Om handtaget går sönder så fungerar inte 

sågen längre.  

6.14 DFA  
Design for Assembly är ett verktyg som används för att monteringsanpassa en 

produkt. Produktens komponenter analyserades med avseende på lätthet och 
snabbhet vid montering. Komponenterna designades för att eliminera risken för 
felmontering och för att minska slitaget på maskinerna.  

 

Att en DFA-analys skulle göras i projektet var ända från början en självklarhet. När 

analysen väl gjordes uppmärksammades det att arbetet inte bara handlade om 

monteringens enkelhet utan om hela tillverkningsprocessens enkelhet. 

6.15 DFM 
För att skapa förståelse för hur sågen kan tillverkas så har gruppen undersökt några 

tillverkningsmetoder.  

Gjutning 

Gjutning ger stora möjligheter till mångsidigt former och fortsatt bearbetning. Vid 

gjutning hälls ett flytande material i en form. Gjutning kan göras med både metall och 

plast genom relativt enkla metoder. 

Svarvning 

Svarvning är en metod för skärande bearbetning där detaljen roterar och material 

presteras med ett hårt inspänt verktyg. Svarvning ger rotationssymmetri och används 

ofta för att ge god passform till axlar. Svarvning kan göras på flera material men 

metall är vanligast. 

Svetsning 

Vid svetsning fogas två eller fler material samman. Metoden utförs antingen med eller 

utantillsatsmaterial, samtidigt som arbetsstyckarna värms upp till minst 

grundmaterialets smälttemperatur, för att skapa en bra bindning mellan dem. Ofta 

brukar dessa sammanfogningar bli väldigt starka. 

 

Tillverkningen av det nya konceptet kan ske med gjutning, eftersom handtaget är gjort 

i aluminium och härdplast. För att få en så effektiv och lönsam lösning som möjligt så 

tog gruppen kontakt med uppdragsgivaren. Efter ett kort samråd med honom så fick 

vi veta att EKA jobbar tillsammans med företaget Sapa med aluminium. Vi tog 

kontakt med dem, och de tyckte att det ser ut som att sågen bör tillverkas av 

pressgjutna detaljer i aluminium. 
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7. Resultat 
 

 
Figur 28: användnings läge 

Såg av aluminium och plast som passar lika bra för användning i hemmet som i 

skogen.  

 
Eftersom sågen är hopfällbar är den lätt att ta med sig i till exempel ryggsäcken, bilen, 

husvagnen eller verktygslådan. I hopfällt läge är sågbladen infällda i ramen, vilket gör 

både transporten och förvaringen säker. Sågen kan utrustas med tre olika sågblad för 

att såga i trä, metall, plast eller vilt. 

 

Den idé som gruppen slutligen kom fram till blev i grunden en väldigt enkel lösning 

som är designad för att inte ha vassa kanter och detta realiseras genom att 

grundformen för designen är rundad. Detta gör också att sågen blir mer ergonomisk 

jämfört med den nuvarande sågen, vilken är fyrkantig och har sex vassa kanter som är 

icke-ergonomiska.   

 

Idén bygger på att använda en lättviktsprodukt som väger mindre eller lika mycket 

som den nuvarande sågen, men detta krav uppfylldes inte. Sågen väger 430 gram, 

vilket är 30 gram mer, och det är på grund av att gruppen valde att sågen ska 

tillverkas helt av aluminium och sedan ytterst behandlas med plast. Gruppen anser 

ändå att det är en fördel att den väger 30 gram mer eftersom den ser exklusivare ut än 

den nuvarande sågen, och det kan attrahera fler målgrupper. För att produkten ska 

vara intressant så behövs en stiligare lösning. 

 

Gruppens koncept uppfyllde de olika krav som ställs av användarna. Bilderna i 

detaljdesign visar hur dessa komponenter samarbetar med de andra enheterna i sågen. 

Vårt slutliga koncept CAD-modellerades. Uppdragsgivaren tycker om resultatet, 

eftersom idén och modellen visar att gruppen har utfört ett väl genomtänkt arbete som 

löste en del brister som uppdragsgivaren pekade ut.  
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7.1 Detaljdesign  
Vissa detaljer designades under projektets gång för att kunna nå användarens 

tillfredsställelse genom att underlätta handsågning. 

7.1.1 Ergonomiskt handtag 

Under utvecklingen av sågen tog gruppen hänsyn till att olika användare har olika 

handstorlek. Produkten är utvecklad med tanke på storleksanpassning till olika 

användare. Dessutom är produkten designad med hänsyn till fritidsanvändare, EKA:s 

profil och vilket grepp användaren önskar ha. Handtaget är tillverkat av Aluminium-

6060F22 och ytterst behandlat med plast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 29: Handtag 
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7.1.2 Skärblad 

Klassiska låsbara fällblad med tre olika bladfunktioner, av hög kvalitet och 

funktionell design. Mycket uppskattat för fritidsaktiviteter samt för industriellt arbete. 

Hålls ihop med starka skruvar så att bladet åtgärder som ska justeras, och förenklar 

rengöring. Det är vanligt att sågbladen används vid trädbeskärning 

 
Figur 30: Skärblad 

Egenskaper: Sågbladen används vid sågning av trä, metall eller kött. 

1. Tandspetshärdad, ska inte filas. 

2. Skär på drag. 

3. Unik ytbehandling, vilken minskar friktionen och motverkar rostangrepp. 

4. Såglängd: 430 mm. 

5. Bladtjocklek: 1 mm.  

6. Bladbredd: 20 mm. 
 
 

Man kan även byta bladet med hjälp av en skruvmejsel. Vid ramens framsida där 

skruven sitter kan man med liten kraft separera ramen från skruven och lätt ta ut det 

gamla bladet. Se figur 31. 
 
 

 
Figur 31: Byta blad 
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7.1.3 Bladramen 

Ramen är tillverkad av aluminium med 

en öppning i mitten där de tre olika 

bladen är förvarade eller infällda 

Ramdiametern är 20 mm.  

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

Ett knopp stöd på ramens framsida för att det ska vara lätt 

att trycka ner sågverktyget vid bearbetning. 

 
Figur 33: Bladram 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
Ramen har en öppning från nedre sidan för 

bladrotering vid bearbetning.  

 
  

Figur 32: Bladram 
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7.1.4 En skruv 

Bladen hålls ihop med en stark skruv så att 

de åtgärder som ska justeras, och förenklar 

rengöring. 

 
 
 
 

 
 
 
 

7.1.5 Logotyp 
En logotyp består oftast av en symbol 

kombinerad med företagsnamnet i en 

specifik stil. Den används för att visa att ett 

bestämt företag står bakom  

produkten. 

 

7.1.6 Vridfunktion 
Handtaget består av två komponenter. Den första komponentdelen ligger på framsidan 

och är en mycket viktig del för vridningen av den andra delen, se figur 36. Den skjuts 

in i ramen men vrids inte. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 36: Första komponent 

Figur 34: Skruv 

Figur 35: Logotyp 
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 Vridfunktionen fungerar bara på ett sätt. Det finns ett spår inne i den andra 

komponentdelen som gör att handtaget kan vridas 180 grader från bara ett hål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.1.7 Spänningsfunktion 

 
Bladspänning är en teknisk beskrivning för hur spänt sågbladet kan bli. 

Åtspänningen sker genom att man dra ner handtagslocket, som har en 

liten pigg där sågbladet hängs på. Därefter trycker man in locket mot 

handtaget. Se figur 36

Figur 38:Spänningfunktion 

Figur 37: Andra komponent  

Figur 39: Spänningen 
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Läge 1 

Läge 2 

Läge 3 

hopfällningsbeskrivning   
 

Steg 1: 

Efter bearbetning fäller man ihop sågen genom att dra ner handtagslocket som är 

intryckt mot handtaget för att befria bladet. Se Figur 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Steg 2: 

Bladet roteras 330 grader in i ramen.  

Se figur 41 och 42. 

Figur 40: Ihopfällning 1 

Figur 41: Ihopfällning 2 

Figur 42: Ihopfällning 3 
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Läge 1 

Läge 2 

Läge 3 

Läge 4 

    
Steg 3: 

Till slut vrider man handtaget till ett horisontalläge med bladramen.   

Figur 43: Horisontalläge 

Figur 46: Vridläge 1 

Figur 45: Vridläge 2 

Figur 44: Sågen är rak 
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Steg 4 

Handtaget i horisontellt läge skjuts in i ramen, vilket gör att man undviker ytterligare 

längd och ger en smidig förpackning och transport.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Figur 47: Horisontellt läge 1 

Figur 48: Horisontellt läge 2 
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8 Simuleringen av sågen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beskrivning  
Sågens Autodesk Simulering ger oss möjlighet att validera och optimera 

konstruktioner innan den ska tillverkas vilket kommer öka effektiviteten, samt kan 

den även minska beroendet av fysiska prototyper, minskar kostnaderna och minskar 

fel. 

 
 
 
 

  

Figur 49: Simulering 
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8.1 Introduktion till simuleringen  
 

För att kunna räkna upp hållbarheten i Solid Works så var vi tvungna att ändra 

materialet till 6063 T6. Detta är på grund av att alla material inte är registrerade i 

programmet. 

Vår uppdragsgivare ville validera sågen genom att sätta upp den för tryck eller drag 

kraft. Vridbara komponenter är den intressanta delar att studera i sågen. Simuleringen 

uppvisar även de olika material förskjutningar i förhållande till tryckkraften. 

 

Sågen utsätts för en tryckkraft som motsvarar 1000 N (100kg) vilken är riktad mot 

handtaget. Tanken bakom att sätta två fasta föremål (se: Fixed-12,Fixed-13) är att 

koncentrera studierna just på hantagets vridbara del och dess förhållande till ramen 

vid stop av bearbetning. Då sågen fastnar i ett föremål samt man fortsätter med högt 

tryck.  

 

Varför just 1000 N! för att sågen är tillverkad för och såga mindre grenar inga stora 

träd. 
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Figur 50: Solid bodies 
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Tabell 1 
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Tabell 2 
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Tabell 3 
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Figur 51: Sågen en part 
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Figur 52: Simulering spänningsundersökning 



 
49 

 

Figur 53: Simulerings förskjutningsundersökning 
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Figur 54: Simulering deformation 
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Figur 55: Simulering säkerhetsundersökning 
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8.2 Slutsatser av simuleringen 
Vridbara delen som vi mest var rädda för klarade av kraften. Studierna bevisade att 

själva handtaget är det känsligaste delen i sågen eftersom det är formad böjd inåt. 

Föremål med in böjda former ökar risken för kraft motstånd, vilket man kan se 

rödmarkerade på bilderna nedan.  

 

Överdrivna modell förskjutningar/böjningar ser man på bilderna men enligt tabellen i 

bilden på sida 49 är dessa förskjutningar ganska osynliga på verkligheten. Alltefter 

dessa läsningar kan man bedöma att hållbarheten i sågen är tillräckligt hög att klara 

ännu högre krafter än 1000N. 

 

När krafterna ökas för att skjuva sågen med tjocklek två millimeter i diameter där blir 

spänningarna högs. Fortfarande finns det högre spänningarna inom zoner där 

resultatet är svårt att tyda och man kan anta att de är högre än i verkligheten. Detta 

bör testas praktiskt för att se hur materialet reagerar i de kritiska zonerna. 

 
  

Figur 56: Simulerings slutsats 
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9 Analys 
Projektet inleddes med stort fokus på att utveckla en såg som är ergonomisk, 

lättanvänd och har en stilig design. Tanken bakom produkten som vi har skapat var att 

få med olika blad som skulle underlätta användningen och vara anpassade till olika 

föremål. 

 

Gruppen har med hjälp av flera olika produktutvecklingsverktyg tagit fram ett förslag 

till hur en såg ska se ut. En lång konceptgenerering har arbetats igenom för att ta fram 

det som gruppen tror är det bästa konceptet. Det har funnits en grundtanke med allt 

som har tagits fram och inget har varit slumpmässigt valt. Det finns inga genvägar för 

att komma fram till en bra och hållbar konstruktion. Kraven som tidigt presenterades i 

projektet har uppfyllts väl.  

8.1 Frågeställningar 
1. Hur ska sågen utformas med avseende på lätthanterlighet?  

Att sågen ska vara lätthanterlig syftar till två saker. Det ska vara lätt att förstå hur 

sågen ska användas, samtidigt som den ska vara lätt att använda. För att det ska vara 

lätt att förstå hur sågen ska användas görs ett instruktionspapper som följer med sågen 

i paketet, och på detta sätt blir den lätt att använda.  
 

2. Hur ska man lätt kunna transportera sågen t.ex. i ryggsäcken, bilen, 

husvagnen eller verktygslådan? 

Sågen är hopfällbar och därför en mycket flexibel såg som är användbar vid många 

tillfällen i hemmet, på landet eller i skogen. Kort sagt överallt där man behöver såga.  
 

Eftersom sågen är hopfällbar är den lätt att ta med sig i till exempel ryggsäcken, bilen, 

husvagnen eller verktygslådan. I hopfällt läge är sågbladen infällda i ramen vilket gör 

både transport och förvaring säker. 

 

3. Hur ska konstruktionen bidra till att skapa en mer ergonomisk såg? 

Om man konstruerar en ergonomisk såg så borde greppen passa alla händer. 

Konstruktionen måste vara relativt oberoende av storleken på användarens hand. 

Handtagen är anpassade för att passa alla händer: stora, breda och små. Längden är 

anpassad för långa händer men är samtidigt tillräckligt kort för att kunna användas av 

små händer utan problem. 

 

4. Hur ska sågen utformas för att avspegla bra kvalitet? 

Kvalitet börjar med elegans, funktionell design och förstklassiga material. Att uppleva 

greppet, styrkan och den utmärkta skärpan ger en känsla av bra kvalitet.  
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10 Slutsatser och rekommendationer 

Det har varit intressant att arbeta med ett uppdrag hos EKA-knivar AB och delta i ett 

projekt med erfarna experter. Det var verkligen en lärorik period som gav gruppen 

möjlighet att utvecklas som produktutvecklare. Resultatet stämmer överens med målet 

som sattes upp i början av projektet, då ett färdigt koncept har presenterats i form av 

3D-modell, bilder, ritningar och rapport. Projektets mål var också att utveckla och 

konstruera en såg med bra ergonomi, fin design och hållbarhetstänk. Sågen är 

utformad för resor i friluftsliv och utvecklas med anpassningen för att vara i skog eller 

land. Resultatet blev ett koncept som utmärkte sig från början i Pughs matris. Under 

produktutvecklingsfasen arbetade gruppen med QFD, Pughs matris och FMEA för att 

kunna nå det bästa resultatet. Det slutgiltiga konceptet innehåller både utvecklade 

komponenter, bra design och de funktioner som behövs för att uppfylla alla krav. 

Examensarbetet har uppnått att lösa alla problem.  

 

Kravspecifikationen har kategoriserats i fyra områden, där examensarbetet bär 

ansvaret för vissa krav i de kategorierna. Det slutliga konceptet stämmer väl med den 

uppställda kravspecifikationen. 

 

Simulering genomfördes på denna produkt för att kunna granska resultatet som 

gruppen kom fram till och för att räkna ut hållfastheten för sågen vid högt tryck. 

Sågen utsätts för en tryckkraft som motsvarar 1000 N (100 kg) vilken är riktad mot 

handtaget. Den vridbara delen som vi mest var oroliga för klarade av kraften. 

Studierna bevisade att själva handtaget är det känsligaste delen i sågen eftersom det är 

böjt inåt. Detta bör testas praktiskt för att se hur materialet reagerar i de kritiska 

zonerna. 

10.1 Rekommendationer 
Sågen har inte testats som prototyp, så det innebär att den ska testas innan vidare 

produktion för att kunna utvärderas. Vissa problem kan upptäckas under produktion 

vilket kan kräva utbyte av befintliga komponenter. För att få ett så optimalt resultat 

som möjligt bör uppdragsgivaren arbeta vidare med sågen genom att tillverka en 

prototyp. Prototyptester är bra för att förbättra produkten och på så sätt hålla nere 

kostnaderna för produkten. 
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12. Bilagor 

Bilaga 1 Gruppkontrakt 
 
Bakgrund 
För tillfället läses kursen KPP301 – Examensarbete, Produktutveckling - 

konstruktion. Kursen är ett stort moment som består av ett projekt. Uppgiften går 
ut på att utveckla en produkt med företag. 
 
Allmänt 
Alla delaktiga i gruppen måste läsa igenom och godkänna detta kontrakt för att 
få vara med i arbetet och gruppkontrakt som gäller alla grupper ska också följas. 
 
Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att arbetet genomförs och producerar ett gott resultat tas kollektivt 
av gruppen. Speciellt ansvar kan även delas ut inom vissa ansvarsområden för 
att underlätta arbetet. 
Rua Dawood – Projektledare 
Noor Mohammed – Sekreterare 
Noor Mohammed - Dokumentansvarig 
Rua Dawood – Vice sekreterare 
Noor Mohammed – Rapport ansvarig 
Rua Dawood - CAD-ansvarig  
 
Tvister 
Eventuella tvister löses genom diskussion i gruppen eller genom omröstning. Vid 
problem att lösa tvisten med dessa medel kan koordinatorn kliva in ta beslut där 
så behövs och kan därmed avgöra tvister själv. Kan tvisten inte lösas med dessa 
medel kan en yttre person konsulteras för att lösa problemet. Skulle en tvist 
dock resultera i en så allvarlig konflikt att gruppen ej kan lösa det på något av de 
ovanstående sätten måste examinatorn för kursen kontaktas och konsulteras i 
frågan. Oavsett personliga konflikter inom gruppen så ska arbetet flyta på utan 
problem. Livet utanför gruppen får inte påverkas av konflikterna inom projektet.  
Arbetstid 
Arbetet med projektet regleras i första hand med hjälp utav ett Gantt-schema 
och via skriftligt fastställd arbetstid. Arbetstiden kan justeras muntligt vartefter 
projektet fortskrider, om det märks att det behövs, inga möter under helger, 
dock ska större förändringar dokumenteras.  
 
Arbetsformer 
Gruppen beslutar muntligen på vilken form arbetet skall utföras. Arbetet 
värderas huvudsakligen utefter resultat och inte efter hur arbetet är utfört. Om 
en medlem har en önskan om arbetsform kan denna diskuteras i gruppen 
varefter beslut fattas om det är acceptabelt för gruppen. Grundregeln är att 
försöka anpassa arbetsformen utefter de individuella önskemålen i gruppen så 
långt som detta är möjligt. 
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Misskötsel 
Exempel på misskötsel listas nedan för att underlätta identifiering av sådana 
företeelser. Dessutom beskrivs vad som gäller vid misskötsel under listan. 

 Oförmåga att meddela gruppen om att tilldelad uppgift är utanför 

medlemmens kunskapsområde eller kapacitet, som sedan medför att 

uppgiften blir ogjord och skapar merarbete för övriga gruppen. 

 Medlemmen är inte kontaktbar för att diskutera arbetsuppgifter och 

dylikt en längre tid, tre gånger eller mer, utan giltig orsak.  

 Om medlemmen upprepade gånger inte meddelar gruppen om denne inte 

kan komma på möten. 

 Orimligt lång frånvaro, utan giltig orsak, (en vecka) 

 De som är frånvarande har inte rätt att påverka vad som bestäm(de)s 

under mötet 

 Ansvarig för varje uppgift är ansvarig för att åtgärden är utförd till fullo 

Vid oförmåga att fullfölja åtagna uppgifter utdelas en varning till medlemmen i 
fråga, av de andra gruppmedlemmarna. När en varning delats ut skall diskussion 
tas upp om aktuell medlem skall avsägas sitt medlemskap i gruppen och därmed 
inte kunna slutföra kursen.  
Giltighet 
Kontraktet gäller från 2012-04-02 till och med 2012-06-15. Kontraktet kan 
annulleras med separat dokument eller skrivas om i händelse av att projektet 
avbryts eller om medlemsantalet ändras. 
 
  
 
_____________________   _____________________  
Rua Dawood    Noor Mohammed 
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Huvudfunktion 

Medge 
handsågning 

Delfunktion 

Medge säkerhet 

Medge 
ergonomisk 
handgrepp 

Lätt att använda 

Enkel att 
producera 

Sågar trä, plast 
och kött 

Underfunktion 

Medge handens 
funktionella 
kraftgrepp 

Förhindra att 
bladen skära 

fingrarna , eller  
väskan 

Konstruktion 
som ej skapar 
dålig ställning 

Lätt att medföra 
och lätt att 

hantera 

Lätt att tillverka, 
genom tänkt 
materialval 

Bilaga 2 Funktionsanalys 
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Bilaga 3 Krav.spec 
 
Teknisk kravspecifikation  
 

1. Marknadsbedömning  

- Sågen är framtagen för fritidsaktiviteter och föreningar  

- Riktar sig till större anläggningar som är i behov av den  

- Privatpersoner och privata föreningar med ekonomisk tillgång är tänkbara 

kunder 

- Marknadslivslängden beräknas till 5 år  

- Konkurrent analys 

 

2. Produktkrav  

- Sågen skall tåla kyla/vatten 

- Sågen skall tåla fukt 

- Sågbladen används vid sågning av trä, metall eller kött  

- Medge styrka, ergonomi och låg vikt. 

- Handtag skall tillverkas i aluminium 

- Bladen skall tillverkas i stål 

- Sågen skall ha en lätt tillverkad konstruktion 

- Sågen skall vara hållbar 

- Sågen skall vara lätt att använda.  

 

2.2 Standarder och normer som skall uppfyllas  

- Såglängd: 430 mm 

- Handtags längd: 160 mm 

- Bladtjocklek: 1 mm 

- Bladslängd: 420 mm  

- Vikten: 370-400 g 

 

3. Service och reservdelar  

- Underhållet av sågen skall vara enkelt. 

- Slitdetaljer skall vara utbytbara. 

 

4. Återvinning  

- Sågen skall tillverkas i miljövänliga samt återvinningsbara material största 

möjliga mån 
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Bilaga 4 Pughs matris 
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Bilaga 5 QFD 
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Bilaga 6 FMEA 
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Bilaga 7 Ganttschema 
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Bilaga 7.1 Ganttschema 
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Bilaga 7.2 Ganttschema 
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Bilaga 8 EKA kombisåg 
http://www.activeoutfit.se/sv/sagar/217-eka-combi-saw-viking-17-orange.html 

 

 
 
Eftersom sågen är hopfällbar är den lätt att ta med sig i till exempel ryggsäcken, bilen, 

husvagnen eller verktygslådan. I hopfällbart läge är sågbladen infällda i ramen vilket 

gör både transport och förvaring säker. Sågen kan utrustas med 3 sågblad (ingår) för 

att såga i trä, metall eller kött. Kombisågen är tillverkad av aluminium och 

plastprofiler vilket gör den lätt och smidig men samtidigt robust att arbeta med. 

  

Specifikationer 

 

Bladlängd: 420 mm 

Totallängd: 430 mm 

Handtag: Akrylplast  

Material: Aluminium 

Vikt: 360 gram 

Pris:399,00 kr inkl. moms 

 

 

Sandviksstål 
här hittar du mer information om EKA Knivar, knivstålet Sandvik 12C27 som 

används i knivarna, EKAs garantier och statusen som Kunglig Hovleverantör. 

http://www.activeoutfit.se/sv/content/15-eka-knivar-tillverkarinformation 

 
 

http://www.activeoutfit.se/sv/content/15-eka-knivar-tillverkarinformation
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Bilaga 9 Ritningar  
Dessa ritningar är konceptritningar endast och därför ej fullständigt måttsatta  
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