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Sammanfattning 

 
Rapporten presenterar tillvägagångssätt och resultat för ett produktutvecklings projekt som 

examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i Innovationsteknik och design vid Karlstads 

universitet. 

På uppdrag av ett företag som av sekretesskäl inte kommer benämnas vid namn, har ett 

underhållsverktyg för en handdriven kedjesåg utvecklats. Projektet har baserats på 

problemformuleringen ”Hur kan ett verktyg utvecklas för att bibehålla varumärkets manér 

samt fylla funktionen att handhållet underlätta slipning av den handdrivna kedjesågen? 

Genom att applicera de faser i produktutvecklingsprocessen som presenteras av Johannesson 

(2013) och genom att applicera designmodellen Dubble Diamond (Design Council) har man 

systematiskt arbetat mot en önskad produkt.  

 

Baserat på resultat från förstudien och genom en iterativ designprocess har ett koncept 

framställts och utvecklats till prototyp. 

 

Detaljkonstruktionen beskriver ett handhållet verktyg med utdragbarfil för slipning av 

sågkedjan. Kedjestabilisering i form av en skåra med tillhörande spår för fil som medger 

korrekt vinkel vid filning av skärvnikel. Samt en fil mall för underställningsvinkel. Det finns 

även upphov till att placera brynen på sidan av verktyget för att bredda dess funktion.  

 

Prototypen skapades genom virtuellt prototypskapande och tillverkades med 3D-skrivare. 

Prototypen utvärderas och förslag på utvecklingsmöjligheter presenteras.   

 

Fortsatt arbete bör ske genom att applicera den iterativa process som påbörjats tills det att 

inga uppenbara brister kan noteras i verktyget.  
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Abstract 

 
This Bachelor’s Thesis documents the process and result of an examining product development project 

for the Innovation and design programme at Karlstad’s University. 

A concept for a maintenance tool designed for a manual chainsaw has been developed. By applying 

the phases applied for the product design process described by Johannsson (2013), and by utilizing the 

knowledge from a comprehensive pre-study, a first concept was established. With a reiterative design 

process this concept has been developed and made into a first prototype that have been tested, 

evaluated and adjusted accordingly.  

The construction as described in chapter 2.6- Detail construction is a handheld tool with file gauges 

specially designed for the manual chainsaw. By using a groove for the chain at the top of the tool, it 

can be fixed and sharpened without any additional equipment.  A prototype was made by virtual 

prototyping and constructed by 3D-printing. 

Project should proceed by implementing the changes in the prototype that was observed during testing 

and then evaluate that result before a manufacturing adoption. 
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1 Inledning 
 

Projektet är ett examensarbete skrivet av Patrik Andersson i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen är en del av 

ingenjörsprogrammet innovationsteknik och design vid Fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap på Karlstads Universitet. Handledare i projektet är universitetsadjunkt 

Lennart Wihk och examinator, professor Leo de Vin. Uppdraget utförs på uppdrag av ett 

företag som utvecklar och säljer handdrivna kedjesågar men vars namn eller varumärkesnamn 

av sekretesskäl inte kommer att nämnas i rapporten. 

1.2 Bakgrund 

 

Projektet är startat för att utforska möjligheten att för uppdragsgivaren utveckla och börja 

sälja ett slipverktyg anpassat för företagets huvudprodukt. Produkten kräver ett visst underhåll 

likt motorsågskedjor vilket kommer att undersökas vidare i förstudien. Uppdragsgivaren har 

noterat en efterfrågan av ett underhållsverktyg, och ser det som en bra möjlighet för breddning 

av bolagets produktsortiment.  

Tidigare har ett examensarbete mot företagets handdrivna kedjesåg genomförts, detta med 

syftet att: hitta utvecklingsmöjligheter för sågens handtag som ska bredda företagets 

produktportfölj (Persson 2017). 

1.3 Problemformulering 

 

Hur kan ett verktyg utvecklas för att bibehålla varumärkets manér samt fylla funktionen att 

handhållet underlätta slipning av den handdrivna kedjesågen? 

 

1.4 Syfte 

 

Att bevisa kunskap genom att redovisa ett ingenjörsmässigt tillvägagångssätt för 

produktutveckling. Genom att tillmötesgå de krav och önskemål som är ställda från 

uppdragsgivare samt att redovisa den process och de tekniker som har erhållits vid studier på 

Karlstads universitet.  

 

1.5 Mål 

 

Målet med projektet är att tillgodose uppdragsgivarens önskan om att kunna presentera ett 

underhållsverktyg (eller lösning) som svarar på problemformuleringen. Rapporten ska få 

högsta betyg godkänt inom angiven tidsram genom uppfyllandet av följande akademiska mål: 

- Tillämpa ett ingenjörs- och industrimässigt arbetssätt i ett produktutvecklingsprojekt. 

- Utföra ett självständigt arbete och presentera detta skriftligt i rapport samt muntlig 

slutpresentation. 

 

1.6 Avgränsningar 
 

För att inte innovations och design-arbetet ska begränsas, samt med avseende på tidsplanen, 

kommer projektet inte behandla aspekten tillverkningsanpassning.  



8 
 

2 Metodkapitel 
 

Metodkapitel som följer baseras på den produktutvecklingsprocess som presenteras i 

(Johannesson et al. 2013), innehållande tillvägagångsätt i projektplanering, förstudie, 

produktspecificering, konceptutveckling, konceptutvärdering, konfiguration och prototyp.  

Arbetsfaserna går i loopar och beskrivs som en iterativ process enligt designmodellen ”the 

Double Diamond” (Design Council, 2018). Man arbetar under förstudien med att finna 

problemet och bygga kunskap i området. Informationen analyseras i syfte att avgränsa vad 

som är relevant och därmed tydligt kunna definiera problemet. Krav och önskemål presenteras 

i form av en kriteriematris. Även problemformuleringen fastställs här. Konceptgenereringen 

som följer är en kreativ process där alla typer av idéer välkomnas. Dessa utvärderas sedan och 

omarbetas till viss del, för att kunna presentera flera olika fungerande koncept. 

 Tillvägagångssättet som förespråkas i Johannesson, och som valts för projektet speglar den 

process som har undervisats vid studier på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik 

och design vid Karlstads universitet. Teorier stödjs även av övrig hänvisad litteratur.  

2.1 Projektplanering 

 

Innan projektet påbörjas skapas en planering innehållande bakgrund, mål, organisation, 

riskbedömning och en preliminär tidsplan. Informationen baseras på ett första möte med 

uppdragsgivaren tillsammans med tidigare arbeten, detta summeras i bakgrund och mål.   

Nyckelpersoner i projektet dokumenteras under organisation med tillhörande kontaktuppgifter 

och huvudsaklig arbetsbefattning. En Work Breakdown Structure (WBS) enligt Eriksson & 

Lilliesköld (2004) ligger som bas för de olika delarna i projektet och har vidareutvecklats till 

tidsplanering i form av ett Gantt-schema som redovisas i projektplan (Bilaga 1). Det är även 

utifrån denna som projektmodellen är uppbyggd i form av tabell med redovisning av 

milstolpar och grindhål med datum för avstämning.  

Riskbedömnings analys genomförs, för att tidigt eliminera eventuella orsaker till att projektet 

inte blir färdigställt enligt tidsplanering. För att definiera vad som anses som en risk i 

projektet formuleras frågeställningen: ” Vilka hinder finns för att projektet inte kommer 

färdigställas i tid?”. 

Rutiner för dokumentationshantering fastställs även i denna del. 

2.2 Förstudie 

 

I förstudien genomförs en analys av uppdragsgivarens ide i avsikt att finna behov och 

genomförbarhet (Lilliesköld 2005). För att skapa en bredare kunskap i berörda ämnen så 

genomförs en litteraturstudie innehållande fördjupningar inom försäljning, 

varumärkesanalyser, produktanalyser samt kedjeslipning. En kriteriematris skapas sedan 

utifrån en summering av de viktigaste punkterna från förstudien. Den redovisas i 

produktspecifikationen.  

2.2.1 Försäljning 

 

En del av produktutvecklingsprocessen, i enighet med Johannesson (2013), är det primära 
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målet att vid all framtagning av nya varor eller tjänster; tillgodose kundkrav och skapa 

ekonomisk hållbarhet. Analys av marknadsbehov och strategi för utveckling av 

produktplattformar genomförs i syfte att uppnå detta. 

Denna analys baseras på boken Blue Ocean Strategy, och tar hänsyn till hur man bör tänka för 

att styra bolagets riktning mot en så stor försäljningsmålgrupp som möjligt. Detta innefattar 

en analys av hur man attraherar aktuella, men icke befintliga kunder. 

2.2.2 Varumärkesanalys 

 

Krav från uppdragsgivaren samt i enighet med problemformulering är att produkten går i 

varumärkets stil. Ett väletablerat varumärke kan även ha en stor ekonomisk betydelse 

(Johannesson et al 2013).  För att identifiera uppdragsgivarens manér har företagets befintliga 

produkt och stil analyserats.  

Ett studiebesök på Explore 2018 (Vildmarksmässa) genomförs för att bygga en större 

förståelse kring företagets målgrupp och konkurrenter. 

2.2.3 Produktanalys 

 

I avsikt att ta fram ett underhållsverktyg som är anpassat för den angivna sågen så anses det 

vara av stor vikt att ta reda på hur verktyget slits och vilka faktorer som påverkar detta. En 

studie av förslitningsfaktorer och livslängd har genomförts. Baserat på information om 

liknande produkter och förhållanden genomförs beräkningar för att bilda en uppfattning om 

vilket underhåll som krävs. 

Möjligheterna för att genomföra en egen studie av produktens förslitning har setts över, på 

grund av bristande tillgångar och kunskap samt med hänsyn till tidsplanering har laboration ej 

genomförts.  

2.2.4 Kedjeslipning 

 

Då sågen i rapporten fungerar enligt liknande princip som en motorsågskedja har underhållet 

av dessa studerats med avseende på; funktion, underhåll och slipteknik. 

Studien har även resulterat i skärvinklar och filstorlek för den angivna kedjan. 

2.2.5 Ergonomi 

 

Förstudien behandlar även ergonomiska aspekter. Kunskap kring handhållna verktyg 

dokumenteras.  

2.3 Produktspecificering 

 

En produktspecificering uträttas i form av en kriteriematris. Matrisen behandlar de ställda 

krav och önskemål som förstudien har identifierat (Johannesson et al. 2013).  För att projektet 

ska fortskrida måste produktspecifikationen godkännas av uppdragsgivare och handledare. 

Detta enligt projektplanering. 
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2.4 Konceptutveckling 

 

Alla eventuella koncept som framkommit i arbetet fram till detta stadie kommer att 

dokumenteras. Detta för att undvika att omarbetas och för att kunna frigöra tankeprocessen 

helt under kreativitetsstadiet. 

Med kriteriematrisen samt tidigare genererade idéer som underlag inleds 

konceptgenereringsarbetet. En fokusgrupp med intresse och kompetens i området söks. 

Deltagare i Facebook grupperna ”JAKT” och ”Bushcraft Sverige”, med tillsammans 50 000 

medlemmar bjuds in. Även personer med erfarenhet av motorsågsanvänding har sökts.  

På grund av bristande intresse kunde inte tillräckligt med personer som besatt den kunskap 

som sökts samlas. Då det anses omöjligt att ta fram hjälpande idéer utan att besitta kunskap 

om sågkedjor eller behov inom friluftsliv fortgår arbetet utan kreativitetsövningar och 

workshops.  

Konceptgenereringsarbetet sker främst i form av 2D visualisering med analogt skissande och 

för att snabbt och enkelt pröva om idén är värd att vidareutveckla, används utforskande 

prototypskapande (Hallgrimsson, 2012).  

 Med kriteriematrisen som mall ses koncepten över och de vidareutvecklas, sammanslås eller 

elimineras i enighet med påvisade brister. Processen är iterativ och många koncept utvecklas i 

flera varianter. 

Under arbetets gång diskuteras idéer och koncept med verkstadspersonal, lärare och 

uppdragsgivare för att undvika att låsa tankegångarna med eget tycke och smak. 

 

2.5 Konceptval 

 

Utvärdering av koncept sker i omgångar. Den grövsta sållningen genomförs redan i 

konceptgenereringsprocessen då de som ej uppfyller krav från kriteriematrisen elimineras. En 

elimineringsmatris, enligt Pahl och Beitz (Johannesson et al. 2013), skapas för att lista och 

sålla bort koncept som eventuellt inte redan eliminerats i föregående fas.  

De tre högst rankade koncepten samlas i ett presentationsunderlag baserat på renderade CAD-

modeller från PTC CREO Parametics 3.0 och presenteras sedan för uppdragsgivaren.  

Önskade förändringar och åsikter åtgärdas och en öppen dialog förs i syftet att ta fram ett så 

ändamålsanpassat koncept som möjligt för kommande fas, detaljkonstruktion.  

2.6 Funktionsprototyp  

 

Koncept med ej tidigare framtagna innovationer prövas i form av funktionsprototyp 

(Johannesson et al. 2013) som tillverkas i universitetets verkstadslokaler. 

Storlek och ergonomi kommer även att granskas i denna del.  

2.7 Konfiguration och detaljkonstruktion 

 

Men hänsyn till det val som genomförts i 2.5 Konceptval har funktion och konstruktion 
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fastställts. Alla geometrier och ingående komponenter har utvärderats och i vissa fall 

utvecklats. Målet är att skapa ett underlag som är tillräckligt för att konstruera en funktions 

och användningsriktigt produkt (Johannesson et al. 2013). Utifrån det resultat som genererats 

kan en prototyp tillverkas och testas.   

Baserat på detta fastställda material, inleds fasen med 3D-modellering i CAD. En 

vidareutveckling med avseende på konstruktion av valt koncept från konceptval utförs. Även 

ritningar för prototypen skapas utifrån CAD modell. 

I detta avsnitt fastställs även val av standardkomponenter, utformning av nya detaljer, 

definition av arkitektur samt layout (Johannesson et al. 2013). 

2.8 Materialval 

 

Materialvalet genomförs med hjälp av mjukvaran CES Edu Pack 2017. 

Materialen klassas efter Eco-indicator 99, detta är en standard som baseras på miljöprincipen 

livscykelanalys eller Life Cycle Assassment (LCA) och tar hänsyn till; mänsklig hälsa, 

ekosystemkvalitet och resurser (Spatial Planning and the Environment, 2000).  

Materialvalet ska även ta hänsyn till de punkter i kriteriematrisen som kan komma att 

påverkas av detta. 

Materialdatabasen som används är Level 3 Eco Design, i CES Edu Pack 2017.  

Baserat på val av material samt en uppskattning av komponentkostnader baserat på tillgänglig 

information presenteras även en kostnadskalkyl i detta avsnitt. 

2.9 Prototyp 

 

Prototyp skapas genom virtual prototyping (Johannesson et al. 2013). Utifrån den animerade 

CAD-modellen skapas en mock-up prototyp genom additiv tillverkning med en 3D-skrivare. 

Prototypen kommer även att användas som presentationsmaterial för att kommunicera om 

funktion och möjligheter med konceptet (Hallgrimsson, 2012). 

2.10 Prototyputvärdering 

 

Prototypen stäms av mot kriteriematrisen och eventuellt missade punkter utvärderas i avsikt 

att kontrollera om krav eller högt viktade faktorer ej tillfredsställs.  

Vidare går man igenom prototypen med ett kritiskt öga för att hitta utvecklingsmöjligheter, 

tekniska problem samt ergonomiska aspekterbrister. Denna process ska vara iterativ och bör 

genomgå arbetsflödet: Ide bild – Prototyp – Testa och observera – Identifiera förbättring 

(Hallgrimsson, 2012).  

Med hänsyn till projektets akademiska omfattning genomarbetas loopen i en eller ett fåtal 

antal cykler, beroende på hur mycket tid som kvarstår.  
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4 Resultat 
 

4.1 Projektplanering 

 

De viktigaste delmomenten i projektmodellen anses vara produktspecifikation, konceptval, 

layoutkonstruktion och slutkonstruktion eftersom de kräver ett godkännande från 

uppdragsgivare innan arbetet fortgår.  

I riskbedömningsanalysen framkommer att tidsbrist, otillgänglig skola/ handledare och ett ej 

godkänt projekt är de största riskerna för projektet. 

För fullständig projektplanering innehållande bakgrund, mål, organisation, projektmodell, 

tidsplan, riskbedömning, dokumenthantering samt Gantt schema och WBS, se bilaga 1. 

4.2 Förstudie 

 

En ide om utveckling av slip anpassad för handdriven kedjesåg eller kombinerat multiverktyg 

har analyserats. Med hänsyn till litteraturstudie och reflektioner kring projektets 

genomförbarhet summeras förstudien enligt följande. 

Redskapet som rapporten resulterar i bör vara funktionellt, enkelt och ändamålsenligt. 

En produkt som för användaren gör det enklare att underhålla samt eventuellt bredda 

användningen av den handdrivna kedjesågen. Möjlighet för underhåll av yxa samt eliminering 

av fällbarsåg.  I linje med kundgruppens stil och uppdragsgivarens nisch att det ska vara 

bärbart och av högsta kvalité, ska resultatet för projektet sträva efter.  

Summering av förstudiens ingående delar presenteras nedan. Se bilaga 2 för fullständig 

förstudie. 

4.2.1 Försäljning 

 

 Uppdragsgivaren ska för att på bästa sätt utveckla sin produktportfölj attrahera kringliggande 

kundgrupper. Dessa anses vara i ordning efter relevans, konkurrenter från yxaindustrin samt 

industrin för fällbara sågar. Där målet ska vara att i fall 1: attrahera kundgruppen och i fall 2: 

ta över kundgruppen. 

Målgruppen för företaget anses idag vara korrekt, men med utrymme för bredd. Exempelvis 

skulle räddningstjänst, militär och alternativt trädgårds arbetande vara potentiella kunder. 

För att undvika att konkurrera om marknadsandelar från djupt etablerade marknader som 

fickkniv och multiverktygsindustrin bör projektet fortgå utan att resultera i någon form av 

sådant multiverktyg; i den mening att redskapet integrerar flera verktyg i samma produkt 

(Kim, W. Chan & Mauborgne, Renée 2005).  

4.2.2 Varumärkesanalys 

 

Företaget vänder sig till en målgrupp som de själva beskriver som utomhus entusiaster. 

Produkter och marknadsförings material tyder på ett formspråk som avger en professionell, rå 

och maskulin känsla. Dagens produkt levereras i en brun kartong som speglar den viktiga eko-

imagen företaget värnar om. Effektivitet, kvalité och enkelhet kan beskriva upplevelsen av 
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produkten och ligger som en röd tråd i artiklar om produkten. Den nordiska härkomsten ligger 

som ett bevis för att varumärkets produkter klarar av ett hårt klimat och tuffa påfrestningar. 

Ett besök på vildmarksmässan i Stockholm (Älvsjö) gav insikt i tidigare kunskap hos 

målgruppen för varumärket. Ena sidan består av naturnära hemslöjd och bushcraft-kultur med 

stort intresse för fina träslag och tidlösa verktyg. Den andra sidan består av mer praktiska och 

krävande vandrare, jägare och äventyrare. Gemensamt är att de kräver hög kvalité och en 

gedigen design. 

I samtycke med Erik Lind - Utrustning för friluftsliv (1984), tolkas att produkten bör vara 

enkel, funktionell och ändamålsenlig.  

4.2.3 Produktanalys 

 

Dagens produkt är en såg lämpad för friluftsliv. Två rejäla nylonhandtag har fästs i ändarna på 

en modifierad motorsågskedja av storlek 3/8”. Modifieringen innebär: tänder i två riktningar i 

ett tätare intervall. Sågen förvaras mycket kompakt i ett fodral som följer med vid köp, 

tillsammans är de av de låg vikt och liten volym.  

4.2.4 Användning och livslängd 

 

I syfte att bilda en uppfattning om vad som sliter på sågen och hur frekvent, samt vilket 

underhåll som är nödvändigt för given produkt, genomfördes en jämförelsestudie mellan 

behandlat redskap och motorsågen Husqvarna 365 (som har en liknande kedja som den 

verktyget anpassas för). Vad som måste beaktas i studien är att krafterna hos en motorsåg är 

mycket större än vad som kan skapas vid sågning med handkraft, huruvida detta skapar ökad 

eller minskad förslitning är inte analyserat. 

Studien, som i sin helhet presenteras i förstudie (Bilaga 2), grundar sig i att jämföra 

avverkningshastighet hos de två sågarna samt rekommenderade slipintervall för 

motorsågskedjor överlag. Då väldigt många faktorer spelar roll i frågan om förslitning är det 

väldigt komplext att leverera konkreta siffror för hur ofta motorsågskedjor kräver underhåll.  

Vad som däremot går att konstatera är att förslitning av kedjan genom att använda den som 

såg är väldigt låg. Studien resulterar i att det går att såga konstant ca 10 timmar, blandat virke, 

innan verktyget blir så pass slött att prestandan påverkas. Detta i relation till att en av 

testpersonerna sågar genom 13 cm/d på ca 4 minuter.  

Då sågen antas arbeta i olika förhållanden, våta miljöer, dålig förvaring, redskap för dragning 

av stockar, samt ytterligare extremlägen vid överlevnad. Måste även hänsyn tas till andra 

faktorer så som korrosion, stensågning och hårda slag eller andra icke normala påfrestningar. 

Dessa förhållanden antas leda till att skärpning kan behövas oftare. Vid användning i våta 

miljöer kan dessutom viss skärpning samt oljning krävas väldigt ofta för att undvika att 

produkten rostar sönder. 

4.2.5 Kedjeslipning 

 

Slipning kan ske på flera olika sätt. Dels med maskin, dock är detta ej aktuellt och kommer 

avgränsas, motiverat av produktspecifikationen. 
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 Vid skärpning av kedja för hand med rundfil krävs gedigen kunskap och det anses vara svårt 

enligt Maxwell (2002). Idag finns det ett flertal olika filmallar på marknaden, gemensamt för 

dessa är att de utgår från att kedjan sitter uppspänd på ett motorsågssvärd. 

Vid filning av kedja används handskar som skydd för att undvika skärskador (Maxwell 2002), 

och produkten bör kunna användas med denna säkerhetsutrustning.  

Kedjan ska filas med en 4mm fil, enligt anvisningar från uppdragsgivare. Enligt handböcker 

och enligt jämförelse med liknande kedjor bör detta justeras till 4.8 – 5,5 mm för en 3/8” 

kedja som analyserat verktyg är tillverkat av. 3/8” är avståndet mellan 3 nitar delat på 2, visas 

i figur 1. 

 

Storlek och slipvinklar: 

 

Terminologi: 

 

Kedjans delning (Storlek): 3/8” (Grön) 

Underställning: 0,6 mm (Blå) 

Filningsvinkel: 30 grader (Röd) 

Eggvinkel: 60 grader 

Fil läge: 10 grader 

 

De vita pilarna visar i vilken riktning vardera såglänk avverkar material.  

 

Vid filning av kedjan är det filningsvinkel (röd), som är den skärande delen av tanden och 

underställning (blå) som brukaren bör ta hänsyn till. Underställningsvinkeln (blå) som även 

kallas ryttare bör justeras vid var fjärde filning av kedjan. Då kraften för sågning med den 

handdrivna kedjesågen sker manuellt kan det finnas en vinst i att ha en lägre underställning för 

att minska motståndet vid sågning. Dock är detta endast antaganden och bör undersökas vidare  

innan åtgärd.  

Slipvinklar och kedjestorlek baseras på information från fabrik samt antaganden baserade på 

flera av de större leverantörernas handböcker (Oregon, Stihl). 

Figur 1, Förklaring av kedjans uppbyggnad. 
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4.2.6 Ergonomi 

 

Produkten bör vara anpassad för både höger- och vänsterhänta. Om resultatet slutar i något 

som kräver tryck från handflatan, bör ytan för trycket designas på ett sådant vis att 

tryckkoncentrationer undviks. Då kedjan har vassa komponenter samt hanteras i 

utomhusmiljö bör den vara anpassad för arbete med handskar (Strasser 2007).   

Material för redskapet undersöks i 4.8 Materialval, men i enighet med ergonomiska aspekter 

enligt Strasser (2007), bör hård plast och metall undvikas.  

Maxvikt för redskapet får ej överstiga 0,4kg om produkten ska klassas som arbetsredskap för 

precisionsarbete. 

4.3 Produktspecificering 

 

Produktspecificeringen är sammanställd i form av en kriteriematris (Tabell 1).  

Tabell 1. Kriteriematris 

Kriterium 

nummer 

Kriterium Krav = K 

Önskemål 

= Ö 

Vikt  

1-5 

1 Enkel Ö 4 

2 Funktionell Ö 5 

3 Ändamålsenlig Ö 3 

4 Bärbar K - 

5 Bärbar – Låg vikt (0.4kg) K - 

6 Bärbar – Få plats I fodral Ö 2 

7 Slip – Kedjesåg  K - 

7.1 Slip-Underställning: 0,64mm K  

7.2 Slip-Filvinkel: 30 grader K - 

7.3 Slip-Eggvinkel: 60 grader -  

7.4 Slip-Fil läge: 10 grader -  

8 Slip – Yxa Ö 3 

9 Slip – Kniv Ö 2 

10 Miljövänlig K - 

11 Hög kvalite1 K - 

12 Kedjestabilisering - Slipning Ö 3 

13 Kedjestabilisering – Sågning Ö 1 

14 Utöka användningsmöjligheter Ö 2 

15 Tillåta stor serietillverkning K - 

16 Vädertålig K - 

17 Självinstruerande Ö 3 

18 Estetiskt tilltalande Ö 4 

19 Identifieras med varumärket K - 

20 Borstning av kedja Ö 3 

21 Oljning av kedja Ö 3 

22 Torkning av kedja Ö 3 
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1 Enligt ISO 9000:2005 ”den grad till vilken inneboende egenskap uppfyller krav, dvs behov eller 

förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. (Ledningssystem för 

kvalitet - Principer och terminologi.) 

4.4 Konceptutveckling 

 

På grund av bristande antal deltagare med kunskap inom motorsågsfilning och/eller friluftsliv 

uteblev planerade fokusgrupper och workshops. Baserat på kunskap från förstudien, krav från 

kriteriematris samt önskemål och riktlinjer från uppdragsgivare producerades koncepten 

nedan. Tidigare skisser från uppdragsgivare (som av sekretess inte kommer visas) har 

analyserats och stått som inspiration för koncept. 

 

Tabell 2, Koncept tabell. 

Nr Beskrivning Koncept bild 

1 En enkel design i form av ett 

kvadratiskt tvärsnitt. Ena sidan försedd 

med spår för kedja samt slipmall. Slidan 

är försedd med borstar för automatisk 

rengöring vid filning. Löstagbar fil ska 

vara integrerad i kroppen. Klädd i ett 

läderfodral som kan vridas bort från 

verktyget vid användning. Sidorna kan 

förses med diamantbrynen för att 

bredda användningsområde. 

 

2 Ett kvadratiskt tvärsnitt med utfällbar 

fil. Möjligt att addera endast en riktlinje 

för anvisning vid filning. Höjdskillnad 

på ovansida med plattfil för slip av 

ryttare. Möjlighet att integrera 

exempelvis tänd stål i kroppen. Bredda 

användning genom en knivslip ”Hjul” 

på motsatt sida från filen. 

 

3 Koncept tre är en vidareutveckling av 1 
och 2. Spåret för kedjan är kvar, 
adderat med ytterligare ett spår för fil. 
Detta är nödvändigt då den handdrivna 
sågen har tänder i två riktningar. Filen 
ska dras ut från sidan, och sedan sättas 
tillbaka med förslagsvis magnetism. 
Bortre sidan förses med ett trappsteg 
samt plattfil på det övre steget för 
filning av ryttare. Möjlighet för 
diamantbryne i olika kornstorlek på 
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över samt undersida. 
 

4 En enkel modell med utskjutbar fil. 
Vinklade riktlinjer ger stöd för användaren 
vid filning. På undersidan finns höjdmätare 
och fil för ryttare. 

 

5 Konceptet kan utvecklas i olika former, ex: 
ovalt för bättre komfort. Enkel princip med 
utfällbar fil och två rejäla brynen på över 
samt undersida. Fodral i skinn, med 
särskild yta för att få fram den finaste 
skärpan på skärverktyg. 
 

 

6 En vidareutveckling av koncept 1 och 3. 
Funktionsanpassad design. Borstar i 
glidspåret borttagna för att kedjan ska löpa 
lättare. Filspåren är satt i ändarna på 
verktyget då det handhållet är bekvämast 
att fila i spåret längst från handen. 
Eventuellt problem kan vara att kedjan inte 
blir fixerad vid filning. Bryne i med två olika 
kornstorlekar på sidorna. Går att 
konstruera med vinkel för lättare slipning, 
dock får den inte samma enkla och tidlösa 
formspråk. Möjligheter för ”extra” 
funktioner finns 
men bör undvikas, för att uppnå 
ändamålsenlighet och funktionalitet. 

 

7 Tanken är att kedjan ska löpa i ett kugghjul 
runt hållaren. På olika ställen placeras 
filmallar så att alla tänder kan filas. Filen 
kan sedan placeras i mitten av hjulet. 
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8,9 Ide med en form av 
uppspänningsanordning. Detta i syfte för 
att underlätta filning av kedja då den 
handdrivna sågen inte är utrustad med 
svärd som motorsågkedjar. Funktion kan 
även ses som en vidare utveckling av sågen 
i form av en hands manövrerad sågning. 

 

10 Koncept nummer 10 är inspirerat av 
fällkniven. Ihop vikt läge (ovansidan), 
finnes utfällbar fil och riktlinje för filning av 
den handdrivna kedjesågen. Knivslip (Hjul), 
samt plattfil och nivå för ryttare.  
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4.5 Konceptval 
 

Koncept 7,8,9 och 10 sållas bort direkt då de ej uppfyller ett eller flera krav från 

kriteriematrisen. Vidare värderas kvarstående koncept i en elimineringsmatris (Tabell 2). 

Matrisen är uppbyggd enligt Pahl och Beitz (Johannesson et al. 2013), modifierad för att 

bättre passa detta arbete. 

Tabell 3. Elimineringsmatris  

Sid 1 Elimineringsmatris för: Underhållsverktyg för 

handdriven kedjesåg 

K = Krav, Koncept som ej 

uppfyller dessa elimineras. 
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Siffra = Viktning från 

kriteriematris. Vid 

sammanslagna kriterier 

presenteras ett medelvärde. 

Kommentar Värde 

1 3 + + 3 + 3 +  2 Elimineras 33.5 

2 1 + + 2 + 2 +  3 Elimineras 20 

3 4 + + 3 + 4 +  2 1 41.5 

4 4 + + 1 + 4 +  1 3 35.5 

5 2 + -       Uppfyller ej krav - 

6 4 + + 3 + 4 +  2 2 41.5 

Viktning görs genom att värdera kraven för varje koncept i skala 1–5, värdet multipliceras sedan med 

viktning från kriteriematris. Koncept som ej uppfyller krav, elimineras oavsett övrigt viktningsvärde. 
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De tre högst viktade koncepten är 3,4 & 6. De konstrueras som 3D-modeller i syfte att smidigt 

kunna visa upp dessa för uppdragsgivaren (Figur 3, 4, 5). I detta arbete vidareutvecklas 

koncepten till viss del med avseende på funktion och form. Då koncept 3 och 6 är olika 

versioner av varandra tillåts en firare formgivning av nr: 6 i syftet att kunna presentera tre 

olika förslag för uppdragsgivaren, detta är önskvärt enligt (Holston, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepten presenteras med hjälp av ett presentationsunderlag (Bilaga 3) och diskuteras då 

över Skype tillsammans med uppdragsgivaren. Möjligheten att kombinera koncept 3 och 6 ses 

över. Främst är det den skåra för slipverktyg som kan komma att bli intressant att applicera på 

koncept 3. Figur 6, illustrerar detta.  

Efter att uppdragsgivaren fått analysera förslagen och internt rådgöra om vilket, koncept som 

lämpar sig för att vidareutveckling, beslutades, med motiveringen att skapa ett enkelt och 

ändamålsenligt verktyg, samt att undvika konkurrens med samarbetspartners inom yxa och 

knivindustri, att koncept ”3”, i sitt första utförande, tas vidare för konfiguration och 

detaljkonstruktion.  

  

Figur 4, Koncept 6. Figur 2 Koncept 3. Figur 3, Koncept 4. 

Figur 5, Koncept 3+6. 
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4.6 Funktionsprototyp 

 

För att utvärdera iden om en skåra för kedjan att löpa i skapas en funktionsprototyp i trä. 

 

 

Figur 6, Bildserie för test av kedjespår. 

Sliptekniken som den är tänkt är ergonomisk och kedjan kan enkelt slipas utan ytterligare 

stöd. Alla tänder kan slipas med hjälp av verktyget, dock noteras att verktyget och kedjan 

behöver rotera 180 grader en varsin gång för att alla tänder ska kunna slipas smidigt. Justering 

så att de två filspåren sitter i samma ände av verktyget för att underlätta användning bör ses 

över. Ytterligare ett eventuellt problem är att kedjan inte är helt fixerad vid filning samt att 

den ”hugger” i löpet vid byte av tand. Detta misstänks bero på mjukt material samt dåliga 

toleranser och kommer beaktas vid materialval och konstruktion. 

Storleken anses funktionell, enkel att arbeta med och får dessutom plats i det befintliga 

fodralet för sågen, ett önskemål enligt kriteriematris.  
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4.7 Konfiguration och detaljkonstruktion 

 

 

 

Figur 7, Slutgiltig design och sprängskiss av Koncept 3. 

 

Den största förändringen som görs från konceptstadiet till detaljkonstruktion är på den del 

som fungerar som slipmall för kedjan. Slipmallen konstrueras som en egen del och kommer 

att tillverkas i metall för att maximera slitstyrkan mot kedja och fil. Detta i syfte att höja 

kvalitén på produkten. Det blir även en förenkling vid tillverkning då modulen fästs med två 5 

mm-nitar, istället för med flera eventuella limförband likt de tidigare tänkta förstärkningarna i 

koncept 1. Detta skapar även framtida möjligheter för försäljning av olika mallar anpassade 

för olika kedjor och reservdelssortiment.  

Konstruktionens kropp illustreras i trä. Trä vore ett önskvärt material att använda i den 

slutgiltiga produkten eftersom det tilltalar kunder estetiskt och kan vara väldigt miljövänligt. 

Även handtaget för rundfilen som skjuts in i verktygets sida, skapas i samma material och 

antas kunna tillverkas ur samma 95x55x15mm bit. Delen är solid med plats för ingående 

komponenter, se bilaga 4 för ritningar. 

På halva undersidan längst med långsidan placeras en 0.6mm tjock plattfil. Denna ska främst 

fungera som fil mall för sågens ryttare. Dessa kräver inte underhåll lika ofta som tänderna på 

sågkedjan därför antas denna del klara sig utan metallförstärkning.  

Två diamantbrynen av olika kornstorlek, grov och fin, placeras på sidorna för att ge 

slipmöjligheter åt andra verktyg. Möjlighet ges här för två modeller, en med och en utan 

slipstenar. 

Ritningarna för filmallen har utgått från tidigare rekommendationer angående filstorlek för 

den handdrivna kedjesågen (4mm), vilken filstorlek som ger bäst anpassad slipning bör 

analyseras ytterligare innan detta fastslås. Slipmallen är utformad för en 30 gradig slipvinkel 

utan hänsyn till fil läge.   
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4.8 Materialval 

 

Materialen i följande avsnitt kommer att presenteras med sitt engelska namn för att bibehålla 

enighet med vald programvara.  

Enligt detaljkonstruktion kommer produktens kropp tillverkas i trä. Detta är ett önskemål från 

uppdragsgivaren och bidrar till att uppfylla krav, 19 Identifieras med varumärket, enligt 

kriteriematris. Slipmallen som ska klara av påfrestningar från kedja samt fil kommer att 

konstrueras i metall. Följaktligen kommer materialvalsprocessen resultera i två material och 

urvalsprocessen är därför uppdelad i två delar.  

Då produkten antas utsättas för hårda slag och stötar från kedja och omgivning ska materialen 

även ha en hög hårdhet. Detta mäts i Vickers (HV).  

Med hänsyn till restriktionerna ovan tas två diagram fram med Eco-indicator 99 på y-axeln 

och Hårdhet (HV) på x-axeln, se Figur 9 och 11. 

4.8.1 Materialval trä 

  

Figur 8. Diagram med trä alternativ. Källa: CES Edu Pack 2017 
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Markerade material från diagram i Figur 9 presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4. Materialegenskaper trä.  

 

              

I figur 9 presenteras angivna träslag.  

Fyra olika träsorter presenteras som möjliga kandidater för produkten, där två typer är av Oak. 

Det går att notera utifrån tabell 4 att samtliga presenterade träslag har liknande egenskaper 

och är alla utifrån den aspekten lämpade för ändamålet.  Eko-indicator 99, tar inte hänsyn till 

vart i världen produktion sker och kan därför inte värdera exempelvis eventuella transporter 

av material. Detta är en anledning till att det inte går att utifrån ovanstående data konstatera 

vilket träslag som är det mest miljövänliga. 

Material Pris 

(SEK/m^3) 

HV E-

modul 

(GPa) 

Brottseghet 

(MPa.m^0.5) 

Densitet 

(kg/m3) 

Vanliga 

användningsområden 

Teak (I) 
 

3,51e4-

6,92e4 

6,3–

7,7 

10,6–

12,9 

4–4,8 610–750 Båtar, 

utomhusmöbler, 

golv, dekorations 

objekt, dekorations 

plywood 

Pine 

(pinus 

caribaea) 

(I) 
 

8,74e3-

1,59e4 

10–

12,3 

15,3–

18,7 

7,6–9,2 760–920 Timmer, bränsle, 

massved (Pulpwood) 

Oak 

Quercus 

virginiana 

(I), 

1,53e4-

2,48e4 

14,4–

17,6 

13,5–

16,5 

9,6–11,7 890–

1,08e3 

Möbelvirke, 

staketstolpar,böjda 

båtdelar, 

järnvägsvagnar, 

lastbilsgolv, dörrar 

Oak 

Quercus 

spp. (I) 

4,89e4-

9,51e4 

12,9–

15,8 

20,6–

25,2 

9–10,9 850,1,03e3 Dekorations fanor, 

båtkonstruktion, 

golv 

Figur 9, Bilder på trä alternativ, från vänster; Teak, Pine, Oak (Quercus virginiana), Oak (Quercus spp.) Källa: wood-database 
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 4.8.2 Materialval metall 

 

 

Figur 10. Diagram med metall alternativ. Källa: CES Edu Pack 2017 

Markerade material från Figur 11 presenteras i Tabell 5. 
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Tabell 5. Materialegenskaper metall. 

 

Material 1 och 2 sticker ut bland stålen presenterade i tabell 5. Främst är det den höga 

hårdheten som noteras. Utöver detta är egenskaperna hos materialen liknande även i detta fall.  

Någon vidare selektion av material kommer inte att genomföras i detta arbete. Motiverat med 

den aspekt att vid val av tillverkare och leverantör kan lokala materialtillgångar komma att 

spela roll.  

Materialvalet ska ses om riktlinje och rekommendation. För kroppen i trä har; Teak, Pine och 

Oak presenterats som lämpliga material. För slipmallen i metall kan man dra slutsatsen att ett 

låglegerat, alternativt rostfritt stål, bör väljas för att bibehålla en miljövänlig design som klarar 

av de påfrestningar som produkten antas utsättas för.  

 

Nr Material Pris 

(SEK/m^3) 

HV E-

modul 

(GPa) 

Brottseghet 

(MPa.m^0.5) 

Densitet 

(kg/m3) 

Vanliga 

användningsområden 

1 Low alloy 

steel, AISI 

5160, oil 

quenched & 

tempered at 

205 
 

4,35e4-

5,28e4 

563-

693 

205-

213 

24-50 7,8e3-

7,9e3 

Verktyg, axlar, 

fjädrar, generell 

konstruktion, 

generell 

maskinteknik 

2 Stainless 

steel, 

martensitic, 

AISI 420, 

tempered at 

204 
 

7,89e4-

1,02e5 

540-

590 

195-

205 

21-40 7,6e3-

7,8e3 

Drycker, 

avloppsvatten, 

strukturella 

användningsområden 

i frätande miljöer, 

fartyg, 

undervattenskablar 

och rör 

3 Stainless 

steel, 

martensitic, 

ASTM CA-

15, cast, 

tempered at 

315 

7,84e4-

9,94e4 

380-

400 

195-

205 

36-52 7,56e3-

7,66e3 

Bussningar, 

katalysatorbrickor, 

växlar, 

jetmotordelar, 

fartygspropeller, 

ventiler 

 

4 Stainless 

steel, 

austentic, ASI 

305, annealed  
 

1,74e5-

2,13e5 

180-

200 

189-

197 

62-76 7,81e3-

8,01e3 

ögonlock, spunna 

delar 
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4.8.3 Kostnader för material och standardkomponenter 

 

 Råvarumaterialpriser är tagna från CES Edupack 2017. Kostnaden för material beräknas på 

medelvärdet av det högsta prisalternativet hos de 4 presenterade materialen i vardera 

materielgrupper, trä och metall.  

Då leverantörsavtal mot tillverkare saknas finns ingen tillgång till prisexempel för 

standardkomponenter (2.1, 4.0, 4.1, 5.0, 6.0). En kostnadsuppskattning avgörs från 

återförsäljare med liknande produkter. För att skapa enighet i jämförelsen för kostnad samlas 

samtliga data från samma återförsäljare, med undantag för 6.0 då produkt saknas. 

Ett antagande av leverantörens vinstmarginal sätt till 30% och följande formel ställs upp för 

beräkning av ungefärligt inköpspris.  

Inpris = Utpris (1-x), där x= vinstmarginal i decimal 

 

2.1 Rundfil (10st/ 39kr) 3.9kr/SEK – (Biltema 2018) 

Inköp = 2,73 SEK 

4.0 + 4.1 Diamantbryne 34.90SEK - (Biltema 2018) 

Inköp = 24.43 SEK 

5.0 Plattfil (6st/ 59.90kr) 9.98SEK/ st – (Biltema 2018) 

Inköp = 6,98 SEK 

6.0 Magnet 0,11SEK – 3.17SEK / st – (Alibaba 2018) 

Tabell 6, Kostnadskalkyl 

 

Enligt tabell 6 ovan bör material och komponenter för produkten kosta ca: 69 SEK. Hänsyn 

bör tas för att de två diamantbrynena är väldigt högt beräknade. Möjlighet att sälja produkten 

utan dessa kan även ses över. Utöver detta tillkommer även tillverkningskostnad.   

Kostnadskalkylen är uppsatt för att skapa en ungefärlig uppskattning om hur stor 

produktionskostnaden kan bli för ett exemplar. Man ska med underlaget kunna uppskatta ett 

 Enhet Material Volym (m3) Pris (SEK/m3) Kostnad 

(SEK) 

1.0 Kropp Trä  7.83x10^-5 3.88e4 3,03 

2.0 Filhandtag Trä 6.75x10^-6 3.88e4 0,2619 

2.1 Rundfil Inköp 1st 2.73 2.73 

3.0 Slipmall Metall  8.19x10^-6 11,68e4 0,956 

4.0 Diamant bryne grov Inköp 1st 24.43 24.43 

4.1 Diamant bryne fin Inköp 1st 24.43 24.43 

5.0 Plattfil Inköp 1st 6.98 6.98 

6.0 Magnet Inköp 2st 6.34 6,34 

      

Sum Material    3,2919 

Sum Total    69.15 
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eventuellt försäljningspris och i sin tur avgöra om det är ur ett försäljningsperspektiv anses 

rimligt att utföra ett fortsatt arbete.  

4.9 Prototyp 

 

Genom additiv tillverkning med hjälp av en 3D-skrivare, konstrueras en prototyp. Prototypen 

konstrueras i tre delar enligt detaljkonstruktion; kropp, filhandtag och slipmall. Detta för att få 

en uppfattning om dels funktion av produkten vid användning, men även för utvärdering av 

sammansättningens anordning. 

 Samtliga prototyp komponenter tillverkas av plast, då både pris-  och tidsaspekten är mycket 

större för tillverkning av metall. Kropp ska enligt Materialval 3.5.1 vara av trä. Detta är dock 

mer av estetiska aspekter, och plast antas fungera lika bra eller bättre utifrån 

funktionsperspektivet som prototypen testar.  

 

4.10 Prototyp och utvärdering 

 

Första prototyputvärderingen som är en jämförelse mot kriteriematris (Tabell 1) presenteras i 

form av ej uppfyllda kriterier. Följande sex punkter är ej uppfyllda: 7.3, 7.4, 13, 20, 21, 22.  

Punkt 7.3, Eggvinkel 60 grader, blir korrigerad genom att använda korrekt fil och fila kedjan 

enligt mallar som tillfredsställer punkt 7.2 Filvinkel. Punkt 7.4 går att uppfylla genom att 

korrigera slipmallen. Detta är ej genomfört då viss osäkerhet krig korrekta filvinklar kvarstår. 

Som nämnt i detaljkonstruktion konstrueras filmallen som en separat utbytbardel, som kan ha 

olika utföranden, för att kunna anpassas till olika sågkedjor. Resterande fyra punkter har i 

samtycke med uppdragsgivaren eliminerats i syfte att bibehålla en enkel och ändamålsenlig 

produkt. 

Resultatet av prototyptest presenteras i tabell 6. Anmärkningar och noterade anledningar/ 

orsaker presenteras kortfattat och bör ses som utvecklingsmöjligheter enligt den iterativa 

process som presenterats i avsnitt 2.8 Prototyp utvärdering. 

 

 

Figur 11, Utvärderad prototyp med numrering för hänvisning 

till tabell 6. 
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Tabell 7. Prototyputvärdering  

Nr Anmärkning Anledning 

1 Kedjan löper ej smidigt vid filning. Tänderna på kedjan ”hugger” i sidorna 

till mynningen av kedjespåret.  

 

Spåret för kedjan vid slipmallen är för 

smalt. 

2 Upplevs svår att hålla vid användning av 

bryne. 

 

 

Eventuell skaderisk. 

Saknar angivet grepp.  

 

Bryne och konstruktion är små till 

storlek vilket gör att användarens 

fingrar lätt hamnar i vägen. 

3 Likgiltig för höger och vänsterhänta.  Konstruktionen är symmetrisk och 

fungerar lika bra för vänster som 

högerhänta personer. 

4 Enkel montering av slipmall. Självinstruerande och enkelt att få på 

plats.  

Om utveckling för utbytbara slipmallar 

sker bör annat fästelement än nitar 

användas, då dessa är ett permanent 

förband. 

5 Får plats i fodral. Slipverktyget och sågen kan förvaras i 

samma fodral som följer med sågen. 

6 Svårt att fixera kedjan för filning.  

 

Notera att anmärkningen är ett antagande 

av behov då korrekta sliptester inte 

kunnat genomföras, pga toleranser vid 

prototyptillverkning.  

Saknad av kedjefixering. Tidigare 

antaget att egenvikt samt viss filteknik 

räcker. 

Utskriftsmaterialet för slipmallen tillåter 

en greppassning av kedjan som kan ses 

som en eventuell lösning, dock anses 

prototypen för klen för riktiga tester.  

 

Vidare undersökningar med ett större 

spel i skåran och annan fixeringsteknik 

bör genomföras. Förslagsvis en skruv 

som trycker fast kedjan från sidan. 

Manövrerad med ett vred.  

7 Placering av fil upp och ner. Ingen förutom formen angiven 

anvisning. 

8 Slipresultat Kan ej testas då prototypmaterial är för 

ömtåligt. 

9 Plattfil för ryttare, ej monterad. Ej tillgängligt material. 

10 Fil lossnar ur kropp Inga fästelement. Korrigerat i 

detaljkonstruktion med magnetfäste. 

11 Vinklar + Höjd på slipmall är korrekta. Rundfil placeras i ett bra läge jämtemot 

sågtand. 
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Anmärkning 1, 2 och 6 anses vara de punkterna från utvärderingen med högst riskfaktor. 

Detta på grund av den höga inverkan i funktion alternativt den skaderisk som finns för 

användaren.  

Lösningen av anmärkning 1 ses i att vidareutveckla mynningen för glidspåret. En vinklad 

bredare öppning bör motverka de ”hugg” som sågtänderna gör vid inloppet. 

Anmärkning 2 är ur en ren riskaspekt för skada, en större grupp testpersoner bör utvärdera 

denna funktion. Alternativet är att eliminera dessa från konstruktionen. Detta skulle även leda 

till lägre komponentkostnad. 

Anmärkning 6 är den som ses mest problematisk och kräver djupare analys av olika typer av 

fästanordningar.  

Nämnda anmärkningar och vidareutveckling av prototyp för att skapa iteration i 

designprocessen, lämnas för vidare arbete.  

  



31 
 

 

5 Diskussion 
 

Projektplaneringen för arbetet har till viss del följts. Målet med projektet har kommit att 

ändras under arbetets gång, detta i samband med att en bredare förståelse av uppdragsgivarens 

behov och produkten har erhållits. Den systematiska avstämningen mellan projektledare och 

uppdragsgivare som presenteras i projektmodell, har inte ansetts nödvändig då en kontinuerlig 

kontakt har hållits mellan båda parter. Detta har skapat säkerhet i att projektet fortskrider mot 

ett gemensamt mål, och en följd av detta kan vara att tidsplaneringen inte fått spela den 

centrala roll som var tänkt, det är dock svårt att konstatera.  

Arbetet sökte tidigt i processen efter att identifiera kedjans utslitningsfaktorer. Stor vikt under 

förstudien lades på att ta reda på hur ofta kedjan måste slipas, med utgångspunkt i att försöka 

reda ut en utslitningskonstant. Möjligheter för laborationer och materialtekniska utredningar 

sågs över men diverse källor, myndigheter samt litteratur konstaterar att det är för många 

faktorer som spelar roll för att kunna definiera detta. Det var ett tidskrävande arbete som inte 

gav några direkta resultat då laboration uteblev på grund av otillgängliga alternativ och för 

tidskrävande lösningar. Istället genomfördes en jämförelse mot liknande produkter 

innefattande motorsågseffektivitet och slipintervall som gav en tillräcklig uppfattning av 

filningsfrekvens för att kunna skapa en god uppfattning om behov. Ett flertal variabler kunde 

inte undersökas i detta stadie, konsekvensen av den minskade kraften vid sågning för hand 

jämfört med motordriven sågning. Att sågkedjan i fråga dessutom är konstruerad med tänder i 

två riktningar kan påverka förslitning. 

För konceptgenereringen skulle kreativitetsövningar genomföras av en grupp samlade 

personer med kompetens i områdena friluftsliv och motorsågsanvändning. Detta 

misslyckades. Vilket kan ha lett till att ett färre antal koncept att utvärdera vid konceptvalet, 

samt att tankegångar och kreativitet kan ha begränsats.  

Med hjälp av en lättförstådd problemformulering, samt en kortare genomgång av sågens 

uppbyggnad, kan kompetensen på samlade personer eventuellt ha spelat mindre roll ändå. 

Med ett sådant upplägg har exempelvis studenter kunnat samlats, som är en mer lättillgänglig 

målgrupp i det akademiska sammanhanget. En bredare konceptgenerering kan skapa en mer 

komplett slutprodukt, då frihet i kreativiteten öppnar möjligheten att tänka utanför befintliga 

och egenuppsatta ramar. Att man enligt processen, som beskrivs i 2.4 Konceptutveckling, får 

en möjlighet att sammanställa, variera och utveckla flera olika idéer.   

Resultat av konceptutveckling har kunnat fortgå till konfiguration och detaljkonstruktion efter 

utvärdering med uppdragsgivare. Valt koncept har granskats och en rad fungerande material, 

anpassade efter det, presenteras tillsammans med en konstruktionsmöjlighet som öppnar upp 

för vidare breddning av sortiment med slipmallar som kan generera merförsäljning kring 

produkten. De två diamantbrynen ses som dyra tillägg i produkten, dock anses värdet av dessa 

vara högt i den mening att en bredare kundgrupp kan attraheras av produkten och får därför 

vara kvar i slutkonstruktionen. 

Den kostnadskalkyl som presenteras i arbetet baseras på prisangivelser från en stor handlare. 

Detta är en följd av att projektledare inte har tillgång till leverantörskontakter eller fabriker 

som kan förse riktiga prisangivelser. Det är därför väldigt svårt att validera dessa uppgifter då 
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det saknas information om hur stora serier den angivna leverantören köper, samt att 

produkterna endast är liknande det som krävs för framtaget koncept.  

En första prototyp skapas och utvärderas, vilket medger ett första varv i den iterativa process 

som beskrivs av del 2.10 Prototyputvärdering. Att vidareutveckla prototypen genom att hitta 

lösningar på dokumenterade problem och applicera dessa i en ny version är enligt teori den 

process som leder till en väldesignad och funktionsriktig produkt. Detta kan dock inte 

genomföras inom tidsramen för detta projekt och kommer att lämnas för vidare arbete. 
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6 Slutsatser 
 

Arbetet anses kunna ligga som grund för att ta fram ett underhållsverktyg för 

uppdragsgivaren. Ett koncept har genererats och tillverkats som prototyp. En första 

utvärdering av prototypen, med konkreta förbättringsförslag för fortsatt arbete, har 

presenterats. 

Den främsta anledningen till att slipverktyget inte kan se ut som, eller imitera de befintliga 

slipmallar som existerar för motorsågar, är avsaknaden av ett stabiliserande svärd. Framtaget 

koncept eliminerar detta problem med hjälp av en skåra för kedjan att löpa i vid filning.  

Verktyget är utrustat med diamantbrynen för slipning av yxa och kniv i syfte att vidga 

användningsområden och attrahera en större kundgrupp.  

Prototypen kräver vidareutveckling och bör utvecklas i många cykler, så att inga fler 

förbättringar kan noteras i konstruktionen, innan den genomgår en tillverkningsanpassning.  

Nästa steg i processen bör vara att hitta en lösning som gör att kedjan löper i skåran för filning 

utan att tänderna hugger vid inloppet. Tester av slipresultat med en slipmall i metall bör även 

genomföras för att kunna utvärdera funktionen av verktyget.  

Materialval för produkten bör testas med avseende på avsedd funktion, i synnerhet den del 

som agerar mall för filen vid filning av sågen. Eventuella tillverknings aspekter bör även tas i 

hänsyn vid ett slutgiltigt materialval. 
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Figurförteckning 
Foton, figurer, illustrationer och tabeller är skapade av projektledare om inget annat anges. 

Allt material som används har fått sitt godkännande från upphovsman. 
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Bilaga 1. Projektplan 

 

Projektet är ett examensarbete skrivet av Patrik Andersson i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen är en del av 

ingenjörsprogrammet innovationsteknik och design vid Fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap på Karlstads Universitet. Handledare i projektet är universitetsadjunkt Lennart 

Wihk och examinator, professor Leo de Vin.  

 

1. Bakgrund  

Projektet har startats som en följd av lanseringen till en handdriven kedjesåg som idag är företagets 

enda produkt. Produkten kräver ett visst underhåll. Detta i form av att den ska hållas torr, oljad samt 

kontinuerligt slipas. Uppdragsgivaren har noterat en efterfrågan av underhållsverktyg, och ser det som 

en bra vidareutveckling av bolagets sortiment.  

Tidigare har ett examensarbete mot företagets handdrivna kedjesåg genomförts, detta med syfte att 

hitta utvecklingsmöjligheter för sågens handtag som ska bredda företagets produktportfölj. 

Uppdragsgivaren har skissat på egna idéer av lösningar som kommer att analyseras i samband med 

konceptgenereringen.  

Ett intresse finnes för uppdragsgivaren att veta; Hur ofta måste sågen slipas? Hur länge håller filen? 

Och skulle kunna ligga som grund för kommande laborationer.  

Underlag för projektet:  

• KursPM 2018 – Examensarbete (MSGC12) 

• Examensarbete ” Produktutveckling av handsåg utformad för friluftsliv” – Jacob Persson 

 

2. Mål  

Mål med projektet är att i enighet med bolagets varumärke föreslå lösningar på: 

 

• Ett eller flera koncept av slipverktyg/ multiverktyg.  

• Ge förslag på hur man kan hjälpa konsumenten att underhålla sin produkt. 

• Redogöra siffror på livslängd av såg och eventuellt slipverktyg. Hur många cm kan man såga 

innan man behöver slipa? Hur mycket kan man slipa innan man måste byta ut filen? 

 

Målen redovisas i form av en skriftligrapport, samt i form av slutredovisning med utställning. Se 

projektmodell för datum. Projektet ska vara avslutat 2018-05-25 med hänsyn för eventuell justering av 

rapport.   
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3. Organisation 

Organisation Patrik Andersson                  --  Karlstads universite 

Roll: Projektledare 
  

Uppdragsgivare Handledare 

Namn:  Patrik Andersson sekretess Lennart Wihk 

Adress: Triogatan 18C 
656 36 Karlstad 

sekretess - 

Telefon: 0762320303 sekretess 054-700 21 69 
 

E-post:  patrik-andersson@live.com sekretess lennart.wihk@kau.se 

 

4. Projektmodell 

 

Tabell 1. Projektmodell, redovisar faser, milstolpar, grindhål samt datum och vem som är ansvarig för dessa. 

Projektfas Milstolpe Grindhål Färdigt Ansvarig 

Projektförberedelse   2018-02-09 Patrik Andersson 

Projektplanering Projektplan klar   2018-02-11 Patrik Andersson 

    Projektplan 

godkänd 

  Handledare 

Förstudie Förstudie klar  2018-02-16 Patrik Andersson 

Produktspecifikation Kravspecifikation 

klar 

  2018-03-01 Patrik Andersson 

  Kravspecifikation 

godkänd  

 Uppdragsgivare + 

handledare 

Delredovisning     2018-03-21 Patrik Andersson 

    Metodkapitel, 

godkänd 

 2018-03-19  Handledare, Patrik 

Andersson 

Konceptgenerering 

 

Konceptbeskrivni-

ng klar 

 2018-04-01 Patrik Andersson 

mailto:patrik-andersson@live.com
mailto:lennart.wihk@kau.se
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Konceptval Konceptval klar  2018-04-01 Patrik Andersson + 

Handledare 

  Konceptval 

godkänt 

 Uppdragsgivare 

Layoutkonstruktion Konstruktions 

Underlag klar 

 2018-04-12 Patrik Andersson 

  Konstruktionsun

derlag godkänt 

 Uppdragsgivare + 

Handledare 

Prototyptillverkning + 

testing 

Test av prototyp 

klar 

 2018-04-22 Patrik Anderson 

  Resultat av 

prototyping 

godkänt 

 Uppdragsgivare + 

handledare 

Slutkonstruktion konstruktion klar  2018-05-01 Patrik Andersson 

  Slutkonstruktion 

godkänd 

 Uppdragsgivare 

Dokumentation Rapport 1.0 klart  2018-05-25 

(09.00) 

Patrik Andersson 

  Godkänd för 

opponering 

 Handledare + 

Examinator 

Slutredovisning Presentations-

underlag klar 

  2018-05-31 + 

(1/6) 

 Patrik Andersson 

Opponering    2018-06-07 Patrik Andersson 

Ev. retur rapport  Rapport klar   -    

  Godkänd 

Handledare 

 Lennart Wihk 

  Godkänd 

Examinator 

 Leo de Vin 
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5. Kommentarer till tidplan och resursplan 

En preliminär tidsplan är konstruerad i form av ett gantt schema (bilaga 1). Schemat baseras på den 

generella arbetsgången enligt designprocessen för att uppskatta projektets omfång. Eventuella 

förändringar kan komma att ske i samband med kontakt med uppdragsgivare. Buffert för eventuella 

förseningar är placerad i ”dokumentation”.   

Projektet kommer att utföras på Karlstads universitet med biblioteket som största litteraturtillgång. 

Lennart Wihk som handledare och Leo de Vin som examinator. Inga ekonomiska resurser har 

tilldelats projektet. 

6. Riskbedömning  

Riskbedömnings analys med viktning 1–5, där 1 är lägst, har genomförts (tabell 2).  

För att definiera vad som anses som risk i projektet formuleras frågeställningen: ” Vilka hinder finns 

för att projektet inte kommer att färdigställas i tid?”. 

Tabell 2. Riskbedömningsanalys 

Risk Sannolikhet (S) Konsekvens (K) Riskfaktor (S*K) Åtgärd 

Sjukdom 1 5 5 Följa tidsplan, 
hälsosam livsstil 

Tidsbrist 3 4 12 Lägga mycket stor 
vikt i början av 
projektet 

Otillgänglig 
uppdragsgivare 

2 4 8 Dokumentera mål, 
krav och 
restriktioner tidigt 

Otillgänglig Skola/ 
handledare 

2 5 10 - 

Ej godkänt 
projekt 

2 5 10 Föra dialog med 
handledare under 
hela projektet. 
Stämma av faser 
och 
tillvägagångssätt 
med litteratur. 

Förlorade 
dokument 

2 4 8 Dokumenthantering 
förs i google docs 
för automatiskt 
sparande på google 
drive. + 
Versionshantering 
och sparande på 
privat 
dator/hårddisk 
samt it’s (kau.se).  

 

7. Dokumenthantering  

Rapporten följer de regler ansatta för en akademisk rapport med referenshantering enligt 

Harvardmetoden. Alla dokument namnges efter innehållande projektfas samt versionsnummer 



5 
 

((1.0), (1.1), (2.0), (2.1), (2.1.1)).  Som standard i projektet används Karlstads universitets försättsblad 

för samtliga delrapporter samt slutrapport.  

 

Dokumentering kommer att föras i Google docs för automatisk säkerhetskopiering. Följande kommer 

fullständig dokumentation och versionshantering ske mot privat hårddisk. Inlämningar till handledare 

sker via portalen It’s Learning.  
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Bilaga 1.1 Gantt schema. 
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Bilaga 1.2. Wbs. 
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Bilaga 2 - Förstudie 
 

Inledning 

 

Mål 

Målet med förstudien är att analysera uppdragsgivarens ide och bestämma värde och genomförbarhet. 

Utifrån förstudien ska en kravspecifikation genereras enligt principen i (Johannesson et al 2013), som 

bas för att definiera vad produkten ska uträtta. Kravspecifikationen vidareutvecklas sedan under 

projektets gång. 

Förstudien baseras på frågeställningen; Vilket resultat ska projektet uppnå? 

Bakgrund 

Företaget har idag endast en produkt. För att skapa ett enhetligt utbud som på ett kostnadseffektivt sätt 

kan generera merförsäljning bör kommande artiklar baseras på en produktplattform. Finns det 

utrymme för varianter, eller merförsäljning inom de sekundära produkterna.  

Huvudprodukt är idag den handdrivna kedjesågen. Jacob Persson skrev 2017 ett examensarbete kring 

handtag för bättre grepp och effektivare sågning. Uppdragsgivare söker idag ett underhållsverktyg för 

kedjesågen.  Utöver detta levereras sågen i ett nylonfodral. 

Egentillämpning exempelvis val av material, färg osv, genererar större marknadsandelar (Johannesson 

et al 2013). Bushcraft konsumenter, räddningstjänst och militär har olika behov.  

Idé 

Ett underhållsverktyg för en handdriven kedjesåg. 

Slipverktyg i format anpassat för natur och vildmarker. Ett redskap i enighet med företagets ”fick” 

koncept i synnerhet anpassat för jakt och friluftsliv med design anpassad för livsstilen. 

Splittrade tankegångar kring renodlat slipverktyg, multiverktyg eller slip integrerat i handtag 

framtagna i tidigare arbete. Alternativt eller med möjlighet för kombination av allt. Beskrivs i 

projektplanering som ”underhållsverktyg för handdriven kedjesåg”. 

Försäljning 

 

En del av produktutvecklingsprocessen och i enighet med Johannesson (2013) är det primära målet vid 

all framtagning av nya varor eller tjänster att tillgodose kundkrav och skapa ekonomisk hållbarhet. I 

syfte att uppnå detta kommer nedan en sammanställning av en del teorier kring marknadsstrategi 

baserade på boken Blue Ocean Strategy.  

Blue Ocean Strategy 

Sex frågeformuleringar att analysera för att styra bolagets riktning mot en så stor försäljningsmålgrupp 

som möjligt. 

1. Se över alternativa industrier: Vilka är de alternativa industrierna till min industri? Vad får 

kunder att byta mellan dem?  
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I mening att tillämpa frågeställningen mot uppdraget som genomförs ses alternativa industrier som 

konkurrerande/ alternativa verktyg med syfte att utföra samma eller liknande uppgifter. 

Yxa och vikbara sågar rankas som de närmaste alternativ till den handdrivna kedjesågen. Antaganden 

kring byten mellan produkterna kan vara i fallet: 

• Yxa – Kan fälla träd oberoende av stamtjocklek. Enkelhantering av vedklyvning, samt för att 

”hacka” torrflisor för tändning av eld. Går att använda som hammare. Hacka hål i mark för 

fäste av moduler, alt i is för fiske eller färskvatten.  

• Vikbar såg – Igenkännande, kunskap om användning. Går att använda till precision arbeten.  

Generellt sett är det kniv, yxa och såg som är de tre primära redskapen som behövs för att överleva i 

vildmark.  

2. Se över strategiska grupper inom min industri: Vilka är de strategiska grupperna? Varför byter 

kunder till en högre alt lägre grupp? 

Det finns olika typer av redskap, funktion och kvalité kan antas vara det som styr val av grupp.   

Uppdragsgivande företag arbetar i en övre strategisk grupp i syfte att leverera ledande kvalité som 

försvar mot konkurrenter.  Dock ej dyrast i jämförelse med alternativa industrier nämnda ovan. Dock 

ett högre pris jämfört med andra handdrivna kedjesågar.  

3. Se över kedjan av köpare: Vad är kedjan av köpare i min industri? Vilken konsumentgrupp är 

typisk att fokusera på? Om ett byte av målgrupp sker, hur kan jag skapa nytt värde? 

Kedjan av köpare kan bara antas utifrån marknadsföring och återförsäljare då ingen statistik finns 

tillgänglig i form av konsumenter (Persson 2017).  

Friluftsliv och jakt anses som det största handelsområdet, redskapet kan ses passa bra in för 

räddningstjänst och militär. Det kan även vara ett komplement för trädgårdsmästare. 

Ett byte av målgrupp anses ej nödvändigt då uppdragsgivande företag är relativt nytt och funnit en 

expanderande marknad som denna rapport är en följt av. Nödvändigt kan vara att bredda och hitta 

anpassningar för exempelvis räddningstjänst, militär och trädgård. Dock finns det fortfarande utrymme 

att expandera inom angiven målgrupp. 

4. Se över kompletterande produkt och servicealternativ: I vilket sammanhang används min 

produkt eller service? Vad händer innan/efter? Identifiera problem punkter? Hur kan dessa 

elimineras? 

Produkten används i huvudsak vid kapning av trä i skogen, ofta i samband med jakt och friluftsliv. Vid 

bygge av camp eller behov av virke till brasa.  

Räddningstjänst kan använda produkten för att öka framkomlighet, ex träd över väg. Det finns även ett 

liknande verktyg från en annan svensk leverantör, throw-saw, som används vid ex kapning av träd 

som fallit över el/ telefonledningar. 

Produkten används ofta där det är långt till civilisation, det kan vara i nödlägen eller bekväma 

situationer. När den väl behövs ska den vara lättillgänglig och efter ska det vara lika smidigt att bli av 

med den, för att hålla ordning på sin packning.  

Produkten kräver ett visst underhåll i from av rengöring, oljning, slipning. Ett multiverktyg eller 

tilläggstjänst för att eliminera eller tillåta detta är i syfte för denna rapport att konstruera.  
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5. Se över funktionell eller känslomässig attraktion för köpare: Tävlar min industri på ett 

funktionellt eller känslomässigt plan? Vad kan jag ta bort för att göra det mer funktionellt, vad 

kan jag addera för att göra det mer känslomässigt? 

Främst ett funktionellt plan, produkten måste vara bättre än alternativ. Effektivare. Innehållande 

livslängd. Känslomässigt står produkten för utmaningen att konkurrera med gamla redskap som är 

djupt inbitna i en viss livsstil. 

Bättre anpassad design i betydelse av snygghet – I målgruppens tycke. Och en överlägsen 

funktionalitet kan vara bidragande faktorer för eliminering av konkurrens. 

Se över tiden: Vilka trender har stor sannolikhet att påverka min industri, är irreversibla och utvecklas 

i en tydlig bana.  Hur kommer industrin att påverkas av dessa? Hur kan jag öppna upp en aldrig 

tidigare bemött kundanvändning? 

 

Friluftslivet i Sverige förändras, 2016 har ungefär 80% varit och grillat i naturen en gång senaste 12 

månaderna. Enligt Marie Stenseke i rapporten Friluftslivet och politiken (Stenseke 2016) minskar 

besöken i skog och mark bland unga vuxna och hos barn har en minskning av 1/3 skett senaste 20 

åren. Minskningen beror på bland annat ökad konkurrens av alternativa fritidsintressen men även av 

invandring där barn inte fått möjlighet till samma vana av det uteliv vi har i norden. 

 

Över tid kan man även se klimatet som en ”trend” att påverka min industri.  

 

Frågeställningen bör omformuleras till ”Hur kan vi attrahera barn och unga att använda vår produkt?”. 

I det fallet är det i synnerhet det farliga intrycket redskapet ger ifrån sig på grund av dess sågfunktion. 

Det bör även poängteras här att redskapet idag säljs med en åldersgräns på 18 år. 
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Kundgrupper 

 

Attrahera icke befintliga kunder genom att definiera vilka de tre närmaste kundgrupperna är.  

Vilka är det som använder såg i naturen, men inte uppdragsgivarens produkt? Varför? Vad använder 

de? Hur kan jag designa en produkt som får de att byta till vår produkt.  

 

Som nämnt tidigare och som kunde bekräftas i en fältstudie från Explore / Vildmarksmässan som 

summeras senare i förstudien, att de tre primära verktygen för överlevnad i naturen är kniv, yxa och 

såg. 

 

Vilka produkter befinner sig i 2 och 3? Varför? Hur landar de i 1?   

 

 Nummer 2 – Yxan  

 

Nummer 3 – Vikbarsåg 

 

Att eliminera yxans funktion i den rad redskap som är lämpliga 

att ta med ut i naturen är väldigt svårt eller omöjligt. Dels på 

grund av den viktskillnad som finnes och krävs vid hug och 

hammarfunktion, och att arbetsområden är för verktygen är till 

viss del helt skilda.  

 

Utan att låsa mig vid idén om ett slipverktyg kan man försöka 

knyta in målgrupp två genom att ge redskapet möjlighet att 

slipa andra typer av verktyg än den handdrivna kedjesågen, 

främst yxa.  Nummer 3 kan eventuellt attraheras av någon form 

av uppspänningsanordning för kedjan för att efterlikna vikbara 

sågar eller en klassisk fogsvans. Utbildning och marknadsföring för att bryta vanor kan även vara ett 

sätt att få målgrupp tre närmare ett.  

 

Utrustning 

 

Baserat på boken Utrustning för friluftsliv (Lind 1984) ska man vid val av redskap tänka; Enkel, 

Funktionell, Ändamålsenlig. Dessa aspekter tas med till kravspecifikationen. 

”Köp ej utrustning med finesser du inte kan nyttja” – Erik Lind 

Ett urval av de utrustningslistor som presenteras i boken. Urvalet baseras på produkter som kan 

konstrueras i mindre format och som eventuellt går att integrera med varandra (Ingen inbördes 

ordning).  

1. Slidkniv – Med parerstång 

2. Kåsa/Mugg 

3. Tändstickor – I plastpåse 

4. Visselpipa 

5. Kompass 

6. Fick/Pann-lampa 

7. Sydon – I fodral 

8. Yxa eller kraftig kniv 

9. Konerv- och burköppnare 

10. Platt- och avbitartång 

Figur 2. The Three Tiers of Noncustomers, 
enligt Kim at el 2005. 
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Det går att konstatera att flera av verktygen finns i olika ”multitool” varianter. För att inte behöva 

konkurrera om marknadsandelar enligt (Kim at el 2005) bör man undvika att ge sig in i en så etablerad 

marknad som fickkniv och multitool industrin, om möjlighet av extrem förbättring eller marginell 

prisskillnad ej finns.  

Det går att finna ett värde i slipverktyg, multislip eller specialverktyg för specifik produkt då denna är 

unik och kräver särskilda åtgärder för underhåll.  

Dagens produkt 

 

”XXXXXXXXXX är utvecklad för att göra ditt friluftsliv enklare och mer njutbart. Den 65 centimeter 

långa kedjan av värmebehandlat högkarbonstål har dubbla sågtänder på varje större länk vilket ger 

effektiv och ryckfri sågverkan i båda riktningar. Kraftiga nylonhandtag tillgänglig i tre olika förger ger 

bekvämt och säkert grepp i alla lägen. Ett praktiskt fodral och en vikt om endast 132 gram gör sågen 

mycket lättpackad. Enkelt uttryckt, ett kraftfullt redskap för krävande friluftsäventyr under tuffa 

förhållanden.” – XXXXXXXXXXXXX 

Användning och livslängd 

För att ta fram ett underhållsverktyg som är anpassat för den angivna sågen är det av högsta vikt att ta 

reda på hur verktyget slits och vilka faktorer som påverkar detta. En studie av förslitningsfaktorer och 

livslängd har genomförts nedan. 

Det går att konstatera av information från större leverantörer samt experter från skogsindustri att en 

vanlig motorsågskedja ska slipas, vid varje tankning1 , alternativt en gång om dagen (Gullberg 2018).  

Vidare upptas en utredning om hur mycket som faktiskt sågas under denna tid. I syfte om att 

kunna jämföra detta med den handdrivna sågen. Enligt Kymnedal1  är det omöjligt att 

bestämma hur många träd som går att avverka innan kedjan är slö då det är för många 

variabler som spelar roll  

En studie som genomförts i rumänska bergsområden i granskog (Picea abies (L.) harst + Abies alba 

mill), visar hur produktiviteten ser ut vid användning av en motorsågmodell: Husqvarna 365. Den har 

en liknande kedja som den handdrivna kedjesågen.  491 träd avverkades på 6641 minuter i studien. 

Grafer konstruerades för att estimera produktivitet vid trädavverkning (Figur 1).  

 

Figur 1. Produktivitet vid trädfällning I bergsområden.  Källa : Campu R. V., Ciubotaru A. (2017). Time consumption and 

productivity in manual tree felling with a chainsaw – a case study of resinous stands from mountainous areas. Silva Fennica 

vol. 51 no. 2 article id 1657. 
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 Studien är gjort på gran som går att likställa med nordisk natur, dock i bergsområde vilket talar för att 

en effektivare avverkning bör ske i jämn skog.  Med tanke på tiden för sågkapacitet antas att kvistning 

och bortforsling av träd ej är med i beräkning och att effektiviteten gäller fällning.  

Det går även att anta att träd eller grenar som kapas med den handdrivna kedjesågen tillhör det mindre 

segmentet. De minsta stammarna i studien och som går att se i figure 1, är 22 cm i diameter. Kurvan 

visar ett tydligt mönster i minskning av tid jämtemot stamtjocklek (Dbh) och det kan antas fortsätta 

enligt detta. 

 

Figur 3, Olika såg lägen vid effektivitets test 

 Ett test sattes upp i verkstaden på Karlstads universitet för att jämföra resultatet. För att 

såghastigheterna ska bli så jämförbara med situationer i naturen sågades material i olika ofta 

obekväma ställningar (Figur 2). Testet genomfördes på blandade träsorter från svenskt skogsområde. 

Personerna som genomförde testet har ingen eller begränsad erfarenhet av sågen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Om studien ovan går att jämföra med svenska förhållanden och testerna i verkstaden kan 

approximeras till såghastighet med den handdrivna kedjesågen ute i naturen samt att slipintervall på 

motorsågskedja ska ske ungefär en gång om dagen (Gullberg 2018) alternativt vid varje tankning1 45 

minuter. Kan följande ekvationer sättas upp för jämförelse: 

(((r2 x π) Th) / 60 ) x 45 = A 

r = radien 

Th = Antal träd i timmen, med hänsyn till radien enligt Figur 1. 

A = Avverkningseffektivitet, cm2/ tankning 

Resultat: En tankning kan såga ca: 11 404 cm2, vilket enligt antaganden ovan även är mängden 

sågning innan kedjan är slö.  

För att jämföra med den handdrivna kedjesågen sätts följande formel upp: 

                                                             
1 Sven-Owe Kymnedal, Skogsstyrelsen, Östergötlands district. E-post den 9e Mars 2018. 

Person Tjocklek (cm/r) Tid (min) 

1 6.5 11.52.27 

2 6.5 03.58.27 

3 3 1.25.04 

4 3 2.34.03 

5 6.5 6.35.17 

6 3 2.03.13 
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((r2 x π) / T) x 45 = cm2/ handsågning per 45min 

T = tiden i minuter vid sågning 

Medelhastighet vid handsågning hos testpersoner ger (518.5 + 1668.42 + 1017 + 543.7 + 940.6 + 

626.7) / 6 = 885.82 cm2/ 45min 

(11 404 / 885.82) 45 = 579.32 minuter. Dvs 9.65 timmar.  

 Enligt dessa beräkningar ska man alltså behöva såga i nästan 10 timmar mellan varje slipning.  

Vidare måste hänsyn tas till korrosion, stensågning, slarv med förvaring och eventuellt andra faktorer 

som spelar roll i hur slitage på sågen sker. Det kan göra så att filning bör ske oftare.  

Resultatet ovan är långt ifrån exakt och bör inte användas som hänvisning av livslängd för produkten. 

Jag anser dock att det är ett underlag som går att använda som uppskattning för hur ofta 

underhållsverktyget i fråga kommer att användas. Vidare hur förslitningen av detta verktyg kommer 

att se ut.  

Det går att konstatera att sågande i den mening produkten har som huvudsyfte inte kommer att 

generera någon större förslitning. Vad som dock måste beaktas är andra faktorer som kan komma att 

bidra till att sågen trots detta kommer behöva skärpas mer frekvent.  

Motorsågsunderhåll 

 

Hur fungerar en motorsågskedja? 

En motorsågskedja är designad med en tand som ”biter” in i träet. Framför tanden sitter en djupmätare 

som reglerar hur stor ”tugga” som tas, dvs hur mycket material som avverkas (Maxwell 2002).  

Handsågen som projektet behandlar har en del avvikelser jämfört med en motorsågskedja. Den 

primära skillnaden är att handsågen är utrustad med tänder riktade åt båda hållen av kedjan för att 

avverkning ska ske med största effekt. Kedjan är utrustade med avverkande tänder på samtliga länkar 

förutom de närmast handtagen till skillnad mot en vanlig motorsåg som ofta har ett par cm mellan de 

avverkande partierna.  

Generellt underhåll för motorsågskedja.  

Kedjan måste slipas, motorsågskedjor som används i tuffa miljöer exempelvis i dammiga 

förhållanden, bredvid vägar kan ha ett behov av slipning varje dag (Gullberg 2018).  

En motorsågskedja måste slipas regelbundet i viss text ofta (Maxwell 2002) för att den ska fungera 

som den ska. Både kedja och fil måste smörjas för längsta livslängd (Maxwell 2002).  

Exempel på smörjmedel för fil är: WD-40 (Maxwell 2002).   

Kedjan bör även smörjas för att länkar ska röra sig så lätt som möjligt samt medverka för att forsla 

bort spån som uppkommer vid sågning. Smörjmedel kan även skydda kedjan från korrosion.  

Eftersom sågen är tänkt att användas utomhus kan en miljövänligt vegetabilisk olja vara att föredra 

(Garrett 2018).   

Hur filar man kedjan 

Slipning kan ske på flera olika sätt. Med en vanlig rundfil, detta kräver gedigen kunskap och anses 

vara svårt att nå bra resultat (Maxwell 2002). Det finns flera olika typer av filmallar för rundfilar samt 
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mer avancerade slipverktyg, videoundervisning om slipning och olika verktyg har hämtats från 

internet (Se video ref) och tidskrifter (Maxwell 2002). 

Gemensamt för hjälpverktygen är att de har vinkelanvisningar för filen samt någon form av stöd. I 

fallet för kedjan till handsågen bör någon form av spännanordning, något som stabiliserar kedjan 

inkluderas då detta inte faller sig naturlig likt en motorsåg, samt att tanken är att slipning ska kunna 

ske frånskilt från verkstadslokaler. 

Vid filning av kedja använd handskar som skydd för att undvika skärskador (Maxwell 2002).  

Kedjan ska filas med en 4mm fil, enligt anvisningar från uppdragsgivare. Detta är fel, enligt 

handböcker och bör justeras till 5 – 5,5 mm. 

Slipvinklar: 

Chain pitch: 3/8” 

Underställning: 0,64mm  

Filvinkel: 30 grader  

Eggvinkel: 60 grader 

Fil läge: 10 grader 

 

Slipvinklar och kedjestorlek baseras på information från fabrik samt antaganden baserade på flera av de 

större leverantörernas handböcker. 

 

Teknik 

 

Viktigt att man slipar varje skär lika många gånger och i endast en riktning. Ex: 4 drag fram om eggens 

öppning är mot dig. 

 

Sågen bör filas tills det att alla små repor och defekter är borta, kontrollera hörn och eggen på skäret, en 

tunn kromad kant är vad som ska ses.  

 

Principen för hand och med hjälpmedel är densamma. Slipmallarna på marknaden hjälper användaren 

att hålla rätt vinkel på filen, i vissa fall även hjälp för stabilisering av kedja. 

 

 

Varumärkets stil 

 

Krav från uppdragsgivaren är att produkten går i varumärkets stil. Ett väletablerat varumärke kan även 

ha en stor ekonomisk betydelse (Johannesson et al. 2013).  För att definiera uppdragsgivarens stil 

presenteras nedan en moodboard. 

Varumärkets stil definieras som naturnära, högkvalitativt och funktionellt. Jakt, friluftsliv, militär/ 

räddningstjänst och bushcraft kultur kan tänkas konsumera produkten och är även mål för tidigare 

genomförd marknadsföring.  
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Figur 4. Moodboard (Pixels.se) 

 

Ergonomi 

 

Filning av kedja är ett monotont och precisions fyllt arbete. Flera verktyg och hjälpmedel finns på 

marknaden se videolänkar vid referenser. Redskapen är framtagna för att underlätta för användaren att 

arbeta med korrekta vinklar i syfte att göra kedjan så effektiv som möjligt, få har ergonomiska 

aspekter invägda.  

Vid utvecklingen av handverktyg finns det flera saker att tänka på. Vid all interaktion med människa 

är det av största vikt att redskapen är anpassade därefter. I detta projekt i överensstämmelse med 

handen (Strasser 2007).  

Främst är handflatan känslig för tryck och ett handtag bör vara designat med en större bredd i de 

området som pressas mot slutet av handen (sätt från fingertoppar). Handtag bör även nå ytor bortom 

handflatan för att undvika tryckkoncentrationer mitt i handen (Strasser 2007). Handtaget bör vara i 

sådant läge att handen arbetar i neutral position, likt en handskakning.  

Verktyg bör vara designade så att de är användbara för både vänster och höger hand. Dels för att alla 

ska kunna använda redskapet men även för att ett byte av hand kan bli nödvändigt om prioriterad hand 

måste vila (Strasser 2007).  

Ska den som använder redskapet använda handskar, vilket är rekommenderat vid slipning av kedjor, 

bör handtaget ta hänsyn till detta och förlängas med 1.25cm om rekommenderad längd på 10cm 

uppfylls (Strasser 2007). 

Optimal omkrets på ett handtag med cirkulärt tvärsnitt är 4.1cm (Strasser 2007). Ett rektangulärt 

tvärsnitt kan vara fördelaktigt om redskapet kräver en sådan riktig vid arbete, exempelvis vid 

användning av en plattfil (Strasser 2007). 

Materialet har stor påverkan på bland annat friktion. Hård plast och metall bör undvikas. Trä och 

gummi har flera bra aspekter och bör ses över vid materialvalet i projektet.  
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Verktyg som är ämnade för precisionsarbete bör ej väga mer än 0.4kg (Strasser 2007). 

 

Kriteriematris 

 

Tabell 1. Kriteriematris 

Kriterium 

nummer 

Kriterium Krav = K 

Önskemål 

= Ö 

Vikt  

1-5 

1 Enkel Ö 4 

2 Funktionell Ö 5 

3 Ändamålsenlig Ö 3 

4 Bärbar K - 

5 Bärbar – Låg vikt (0.4kg) K - 

6 Bärbar – Få plats I fodral Ö 2 

7 Slip – Kedjesåg  K - 

7.1 Slip-Underställning: 0,64mm   

7.2 Slip-Filvinkel: 30 grader K - 

7.3 Slip-Eggvinkel: 60 grader   

7.4 Slip-Fil läge: 10 grader   

8 Slip – Yxa Ö 3 

9 Slip – Kniv Ö 2 

10 Miljövänlig K - 

11 Hög kvalite1 K - 

12 Kedjestabilisering - Slipning Ö 2 

13 Kedjestabilisering – Sågning Ö 2 

14 Utöka användningsmöjligheter Ö 1 

15 Tillåta stor serietillverkning K - 

16 Vädertålig K - 

17 Självinstruerande Ö 3 

18 Estetiskt tilltalande Ö 4 

19 Identifieras med varumärket K - 
1 Enligt ISO 9000:2005 ”den grad till vilken inneboende egenskap uppfyller krav, dvs behov eller 

förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk” (Persson 2017). 
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Bilaga 3 - Konceptpresentation 
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Koncept ett.  
  

Designat med ett löpspår på ovansidan för  

XXX. I den främre delen av spåret  finns   

slipmallarna för filen placera de.   Dessa är  

till   för att slipa den bearbetande delen av  

tanden på kedjan.    

Glidspår och slipmall är förstärkta med i  

detta utförande mässing för att inte fil och  

sågkedja ska slita ut produkten.    

Fil för kedjan är integrerad i kroppen  på  

p rodukten .   

På sidan av kroppen är två slipstenar med  

olika kornstorlek placerade,   dessa kan  

användas för att slipa   exempelvis   mindre  

knivar.   
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Enkel och funktionell. Designad med en fil som skjuts ut med hjälp 

av en knapp på ovansidan. Framsidan är vinklad 30 grader och blir 

denna modells hjälpmedel för filning av XXX, undersidan är försedd 

med en plattfil och höjdmall för filning av ryttarna på sågkedjan. 

Koncept två.   
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Koncept tre. 
    

  

En lite större modell,  

10 cm på längden. Detta  

för att ge plats åt ett  

ordentligt diamantbryne  

för de tillfällen det finns  

tid för att ge sina verktyg  

en  mer grundlig  

genomgång.    

En snabbslip för knivar är  

placerad  till vänster om  

brynet .    

Kanterna på verktyget är  

ämnade för XXX, på  

höger sida finner vi en  

rundfil och på vänster en  

plattfil för ryttarna.    

Eventuellt kan filen på  

denna förflyttas och ge  

utrymme för  slipspår, likt  

koncept ett.   
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Bilaga 4. Ritningar 
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