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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts som ett nyutvecklingsprojekt i samarbete med G-Man 
Tools AB i Edsbyn. Syftet med projektet var att konstruera en ny kvistsåg där klingan kunde 
integreras i handtaget, alltså en hopfällbar kvistsåg.  

Arbetet har utförts med anledning av att G-Man Tools AB ville förbättra sitt produktutbud 
genom att skapa en såg som kompletterar deras utbud av kvalitetssågar. De har en liknande 
produkt idag men den tillverkar de inte själva och den är inte direkt inriktad mot trädgårds-
användning vilket är en nackdel då det är en av företagets stora marknader. 

Även om näst intill hela kedjan från användarnas önskemål till ritningar har beaktats har 
tonvikten av arbetet koncentrerats till idégenereringen. Det första som gjordes var dock att 
upprätta en kravspecifikation med utgångspunkt ifrån användarintervjuer och företagets 
erfarenheter. Sedan startade en omfattande idégenerering med bland annat studie av andra 
produkter, workshops och olika kreativitetsmetoder. De bästa idéerna utvecklades vidare, 
utvärderades och gallrades bort tills endast ett koncept återstod. Detta utvecklades vidare och 
flera olika prototyper togs fram för att hitta möjliga fel och förbättringspunkter på produkten 
men även för att få höra användarnas åsikter.  

Resultatet vart en hopfällbar kvistsåg med tillhörande bälteshängare. Sågen med en spärrknapp 
på sidan av handtaget låser bladet i både utfällt och infällt läge. Designen följer G-Mans senast 
lanserade kvistsåg och bladet är anpassat efter deras befintliga tillverkningsprocess av klingor. 
Handtaget har utformats med både funktion och ergonomi i åtanke. Med hjälp av bälteshängaren 
löser detta koncept ett av problemen med dagens produkter, nämligen att man bör kunna öppna 
sågen med en hand. Detta borde ge produkten en uppenbar fördel gentemot andra produkter på 
marknaden eftersom ingen av dem klarar detta. 
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Abstract 

This Master Thesis has been carried out as a new product development project in collaboration 
with G-Man Tools AB located in Edsbyn. The purpose of the project was to construct a new 
pruning saw there the blade is integrateble in the handle, thus a foldable pruning saw. 

The work has been performed on the occasion of G-Man Tools AB wanted to improve their 
product range by creating a saw that complement their range of quality saws. They have a similar 
product today, but they do not manufacture this product by them selves and it is not directly 
targeted against garden use, which is a disadvantage when it is one of their major markets. 

Even though almost the entire chain from the requirements of the users to drawings has been 
taken into consideration, emphasizes has been put on generating ideas. However the first thing 
that was carried out was to establish a productspecifikation from interviews with users and the 
company’s experience. Next an extensive generation of ideas started where studies of other 
products, workshops and different kreativitymetodes where carried out among other things. The 
most promising ideas where further developed, evaluated and sorted out until only one concept 
remained. This concept went under even further development and several different prototypes 
were manufactured to detect faults and areas of improvements but also to hear what the users 
thought of it. 

The result is a foldable pruning saw with a belt clip. The saw with a button catch on the side of 
the handle locks the blade folded as well as unfolded. The design follows G-Mans latest pruning 
saw and the blade is modified after there existing manufacturing process. The handle has been 
developed in consideration of both function and ergonomics. With the help of the belt clip one of 
today’s problems is solved with this concept, namely the opening of the saw with one hand. This 
ought to give the product an obvious advantage towards other products that don’t have this 
feature. 
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1  INTRODUKTION 

Den här rapporten beskriver arbetet som har utförts i form av ett examensarbete på G-Man Tools 
AB´s önskan. Arbetet har genomförts som ett fristående produktutvecklingsprojekt med stöd från 
företaget och Kungliga Tekniska Högskolan. 

Detta kapitel beskriver kortfattat varför arbetet utförts, vad problemformuleringen varit, syftet, 

avgränsningarna och vilka metoder som används för att genomföra projektet. 

1.1 Bakgrund 

Trädgårdsmästaren ställs ofta inför en avvägning när han går ut för att arbeta. Ofta behövs en 
kvistsåg för att åtgärda en bruten kvist eller ett skadat träd. Ska kvistsågen, som är relativt stor 
och endast är i vägen i allt annat arbete, tas med eller ska han lämna den för att kanske bli 
tvungen att hämta den senare på dagen. Detta är ett problem som många inom trädgårdsarbete 
och förvaltning ställs inför varje dag. Vidare finns det ett behov av att ha med sig en såg i väskan 
för till exempel friluftsmänniskor. Problemet är dock att platsen i väskan är begränsad och att 
tänderna på klingan kan skada den övriga utrustningen.  

Dessa två olika målgrupper vill ha en såg som fungerar som vanligt men som dessutom är liten 
och smidig att ha med sig. Önskemålen kan dock skilja sig lite åt och de kan vara svårt att 
tillfredsställa båda grupperna samtidigt. Eftersom trädgårdsbranschen är mycket viktig för 
företaget blir det den primära målgruppen.  

Med utgångspunkt i detta finns det ett behov att ha en såg som fungerar lika bra som de 
traditionella kvistsågarna men som dessutom är smidig att ha med sig och att tänderna är 
skyddade vid transport. G-Man Tools AB (G-Man) har en sådan såg i sitt produktsortiment men 
denna tillverkar de inte själva och de anser dessutom att den inte är tillräckligt konkurrenskraftig. 
Därför skapades detta projekt i form av ett examensarbete. 

Benämningen ”kvistsåg” används av företaget och kommer därför användas i denna rapport, 
läsaren bör dock vara medveten om att ordet ”grensåg” oftast syftar på samma produkt. 
Likaledes kommer begreppet ”hopfällbar” att användas i rapporten. Den korrekta benämningen 
borde dock i många lägen vara ”integrerbar i handtaget”. Detta försvårar dock förståelsen och 
läsbarheten av rapporten varför hopfällbar kommer att användas i stället.  

1.2 Problembeskrivning 

Uppdraget hos G-Man bestod i att konstruera en kvistsåg där klingan gick att fälla in/stoppa in 
eller på annat sett integreras med handtaget. Detta för att kunna transportera sågen på ett säkert 
och smidigt sett men även för att isolera tänderna på sågen. Huvudproblemet låg i att hitta och 
konstruera en mekanism som möjliggör integreringen av klingan i handtaget. Runt huvud-
problemet fanns det även en rad andra problem att lösa. Till exempel att skapa en design som 
inte bara var tilltalande utan även funktionell, skapa en säker låsning och att ta fram ett 
ergonomiskt utformat handtag som passade till den valda lösningen. Ett önskemål om att 
använda en speciell klinga fanns men för att inte låsa möjligheterna till olika lösningar kunde 
klingan modifieras för att hitta den optimala lösningen.  

1.3 Syfte 

Syftet med projektet var att konstruera en ny kvistsåg, där klingan kunde integreras i handtaget. 
Detta för att hjälpa G-Man att vinna nya marknadsandelar genom att komplettera deras 
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produktsortiment av kvalitetssågar. När examensarbetet avslutats var målet att ha en så nära 
produktionsfärdig produkt som möjligt.  

De specifika projektleverablerna som skulle levereras till företaget vid arbetets slut var en eller 
flera olika lösningar med tillhörande ritningar och beskrivningar. Dessa skulle dessutom 
kompletteras med både övergripande och fokuserade analytiska prototyper i form av neutrala 
CAD-filer men även minst en övergripande fysisk prototyp. 

1.4 Avgränsning 

Trots att en hopfällbar kvistsåg kan ses som en relativt enkel produkt har avgränsningar i arbetet 
gjorts. Detta framförallt för att skapa kvalité i arbetet men även för att företaget redan har 
utvecklat delar som kan återanvändas och analys av dessa endast skulle skapa dubbelarbete. 
Avgränsningar som har gjorts presenteras nedan. 

� Företaget vill minimera antalet olika klingor de producerar därför kommer en befintlig klinga 
att användas, denna kan dock behöva modifieras i infästningen för att den ska fungera med 
vald lösning. Klingas övriga geometri med form, typ av tandning och material kommer inte 
att undersökas.   

� De olika lösningarna som tas fram kommer inte att sättas i relation till produktionskostnad då 
företaget inte vet om de kommer att tillverka produkten själva eller anlita en annan aktör. En 
diskussion kommer dock att föras med företaget på ett tidigt stadium för att få fram vilken 
lösning de tror är mest kostnadseffektiv. 

� Materialet i handtaget kommer att begränsas till plast och gummi eller trä då detta passar 
med G-Mans produktidé och produktionsteknik. 

� Den exakta inre utformningen av handtaget som krävs för tillverkningen kommer att lämnas 
till företaget. Dels på grund av att tillverkningsmetoden inte är bestämd, beroende på om 
plast och gummi eller trä skall användas, och dels för att företaget har den kompetensen. 
Notera att den inre geometri ändå måste beaktas då klingan kommer integreras i handtaget.  

1.5 Metod 

I det här kapitlet redovisas några övergripande metoder som används för att genomföra 

projektet strukturerat och effektivt. Mera specifika metodbeskrivningar redovisas i kapitel 3 
Genomförande. 

1.5.1 Projektmodell 

För att ett produktutvecklingsprojekt ska bli lyckat finns det en mängd olika verktyg man kan 
använda och hur man väljer att organiserar och styra det beror självklart på en rad olika faktorer 
så som företagets storlek, produktens karaktär med mera. Behovet av att planera och strukturera 
arbetet effektivt med hjälp av en produktutvecklingsprocess finns dock i alla företag.1 Eftersom 
G-Man inte använder någon specifik projektmodell var det helt upp till författaren att välja 
modell att jobba efter. 

Varje utvecklingsprojekt är unikt och därför kan det vara svårt att använda en specifik modell 
rakt av utan några modifieringar, vilket även blev fallet i detta projekt. Processen kan dock i de 
flesta fall beskrivas med hjälp av en generell modell som delar in processen i fyra faser; 

                                                
1 Johanneson, Persson & Petterson, 2004, sid 73 
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förstudie, planering, genomförande och avslut.2 Dessa olika faser kan sedan utvecklas ytterligare 
efter behov. I detta specifika projekt användes den generiska produktutvecklingsprocessen som 
bas för att utveckla genomförandefasen i den generella modellen. Den generiska produkt-
utvecklingsprocessen består i sin tur av 6 stycken faser, vilka är planering, konceptutveckling, 
systemnivåkonstruktion, detaljkonstruktion, testning och förfining och produktionsförberedelser, 
se figur 1.3  

Figur 1. Den generiska produktutvecklingsprocessen.4   

När dessa båda kombinerats och satts samman efter projektets behov resulterade det i en process 
bestående av 6 faser, vilka var planering, förstudie, idégenerering, konstruktion, prototyp och 
tester och avslutning. Alla dessa faser var inte tydligt separerade från varandra utan de olika 
stegen i processen gick delvis in i varandra och tillät iteration, se figur 2.  

Figur 2. Produktutvecklingsmodellen som använts i detta projekt. 

I dessa olika faser delades arbetet upp ytterligare i flera aktiviteter och andra verktyg och 
modeller användes för att styra processen och projektet i den riktningen som både företaget och 
författaren önskade. De metoder och verktyg som använts beskrivs mera detaljerat i kapitel 2 
Teoristudie. 

1.5.2 Utförandet 

Under hela projekttiden har arbete följt den uppställda projektmodellen. Nedan ges en kort 
förklaring över vad som utförts under respektive fas, en mera specifik beskrivning återfinns i 
kapitel 3 Genomförande. 

Planering 
Arbetet diskuterades, strukturerades och planerades i samråd med inblandade parter. 

Förstudie 
I förstudien samlades information in från olika källor för att fastställa utgångspunkten för 
projektet. 

                                                
2 Tonnquist, 2007, sid 15 f 
3 Ulrich & Eppinger, 2004, sid 12 ff 
4 Ulrich & Eppinger, 2004, sid 14 

Planering     Förstudie      Idégenerering        Konstruktion      Prototyp och tester    Avslutning 
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Idégenerering 
I denna fas genererades idéer till lösningar på olika delproblem av författaren men även både 
interna och externa resurser utnyttjades. En studie av befintliga produkter genomfördes, såväl 
inom branschen som utanför. 

Konstruktion 
Under konstruktionsfasen utvärderades resultatet av idégenereringen och en vidareutveckling 
skedde av de idéer med mest potential. Detta ledde fram till ett antal koncept där företaget i 
samråd med författaren valde vilka koncept som skulle vidareutvecklas.  

Prototyper och tester 
I prototyp och testningsfasen konstruerades ett antal både övergripande och fokuserade fysiska 
prototyper som testades och utvärderades. 

Avslutning 
Reflektion över arbetet utfördes, resultaten redovisades och rekommendationer för fortsatt arbete 
presenterades.  

1.5.3 Koordinatsystem 

För att tydliggöra begrepp och förklaringar och minimera missförstånd definierades i ett tidigt 
stadium av projektet ett koordinatsystem utifrån en typisk hopfällbar kvistsåg. Origo sattes i 
centrum av klingans bas, x-axeln parallellt med tänderna, y-axeln uppåt vilket gav z-axelns 
orientering utåt åt höger sida av sågen, se figur 3. Denna definiering är inte entydig då de olika 
märkena och modellerna kan se annorlunda ut. Den fungerar emellanåt för syftet vilket var att 
klargöra begrepp och underlätta förståelsen i beskrivningar. 

 

 

Figur 3. Definition av koordinatsystemets orientering relaterat till en godtycklig såg.  
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2  TEORISTUDIE 

Under arbetets gång har tillgänglig kunskap och befintligt material utnyttjats som grund för att 
göra produktutvecklingen relevant och effektiv. Detta kapitel beskriver den grunden och 

behandlar arbetsprocessteori, allmänna konstruktionsteorier och ergonomi för handhållna 
verktyg. Observera att någon studie av liknande och konkurrerande produkter inte gjordes fören 

i idégenereringsfasen, detta för att inte fastna i tankemönster och invanda föreställningar om 
hur problemet bäst löses.  

2.1 Arbetsprocessteori 

Att utveckla bra produkter är inte lätt. Det finns en mängd aspekter som gör produktutveckling 
utmanande, några utav dessa aspekter är.  

� Kompromisser. När man förbättrar en del av produkten riskerar man att försämra en annan. 

� Dynamik. Allting förändras, tekniken förbättras, användarnas krav förändras, konkurrenterna 
laserar nya produkter etc. 

� Detaljer. Ska man till exempel välja skruvar eller snäppfästen för att sätta samman två delar. 

� Tidspress. De givna svårigheterna innan skulle säkerligen bli lösta om man hade obegränsat 
med tid men produkten man utvecklar måste färdigställas inom tidsramarna, som ofta är 
snäva. 

� Ekonomi. Det är kostsamt att driva produktutveckling och kraven på att produkten ska 
generera inkomster finns alltid.  

För att strukturera och underlätta för personerna som arbetar med dessa svårigheter finns det 
verktyg och hjälpmedel som ger en handgriplig metod att angripa problemen med. Metoderna är 
strukturerade vilket generellt betyder att de ger en steg för steg beskrivning av vad som skall 
göras. De finns en uppsjö av sådana hjälpmedel och verktyg och det gäller att man väljer rätt 
metod för rätt ändamål. Alla metoder passar inte alla projekt och personer utan man bör välja och 
modifiera metoderna med omsorg så att de hjälper projektet, inte tvärt om.5  

 2.1.1 Planering 

Nedan redovisas kortfattat de viktigaste metoderna som används för att planera, strukturera och 
styra projektet. 

GANTT-schema 
Detta är en utmärkt metod för att åskådliggöra tidsåtgång och start- och sluttider på olika 
aktiviteter, alltså en tidsplanering. Den upprättas tidigt i projekt och används endast för 
information till projektdeltagarna. De olika aktiviteterna förs in längs y-axeln i en matris och 
därefter markeras när de olika aktiviteterna bör starta och sluta längs x-axeln.6  

Riskanalys 
Att ett projekt flyter på helt enligt planering utan några missöden är mycket ovanligt. Många av 
problemen är oundvikliga medan andra kan förutses och därigenom kan sannolikheten för att de 

                                                
5 Ulrich & Eppinger, 2004, sid 6 f 
6 Johanneson, Persson & Petterson, 2004, sid 581 
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uppstår minskas. En förutsättning är dock att de inblandade parterna är medvetna om riskerna, 
därför är det en god idé att upprätta en riskanalys i ett tidigt skede.7 

Ett sett att upprätta en riskanalys är efter en trestegsprincip. I det första steget, riskidentifiering, 
listas alla tänkbara risker och konsekvenserna av den aktuella risken. I det andra steget, 
riskvärdering, bedöms sannolikheten och allvarlighetsgraden av risken respektive konsekvensen 
för att få fram ett risktal som ger ett värde på hur allvarlig risken är för projektet. I det sista 
steget, riskåtgärdsplanering, upprättas sedan en handlingsplan som fungerar som ett hjälpmedel 
för att minska sannolikheten och lindra konsekvensen om risken realiseras.8  

Kravspecifikation 
Kravspecifikation är något som ofta utnyttjas för att säkerställa att alla önskemål och krav på den 
aktuella produkten tillgodoses. Specifikt vad det är som ska lösas bör kravspecifikationen svara 
på. Det finns flera olika sätt att upprätta denna specifikation, ett är indelningen i krav och 
önskemål. Kraven motsvarar de som produkten måste uppfylla medan önskemålen skall 
uppfyllas i möjligaste mån. Ytterligare indelning bör utnyttjas om det förenklar förståelsen av 
kravspecifikationen då många oorganiserade krav kan göra den oöverskådlig.9  

Vid författandet av kravspecifikationen bör man söka efter lösningsneutrala formuleringar och 
mätbara krav. Det sistnämnda kan dock vara mycket svårt då upplevda krav och önskemål kan 
vara diffusa och bygga på en känsla. Exempel på sådan krav kan vara produktens form, färg, 
ytstruktur, helhetsintrycket, ergonomi med mera.10 

2.1.2 Idégenerering 

Idéarbete är något som tillsammans med strategi och planering ofta snabbt ska arbetas igenom 
för att kunna komma till genomförandefasen, där det verkliga arbetet sker. Detta är emellertid en 
felaktig bild i den nya kreativa tidsåldern vi är på väg in i. Genom att lägga mera tyngd och tid 
på de tidigare och mera ”tänkande” stegen som idéarbete kan resultaten ofta nås tidigare och vara 
mera kvalitativa.11 Detta arbetssätt kallas ofta för framtungt.12 Att individerna och företaget 
behöver lägga mycket tid och kraft på just idégenereringen blir självklart när man inser att just 
idéer är det mest värdefulla kapitalet på dagens marknad. En revolutionerande idé kan vara värd 
många år av produktionsarbete.13  

För att nå till dessa idéer måste man dock ha en strategi, det går inte att hoppas att någon smart 
person inom organisationen spontant kommer på revolutionerande idéer. En modell ger ofta 
trygghet och skapar ett utrymme där det är okej att vara kreativ. De som gillar att generera idéer 
kan känna att tiden finns medan de som vill ha mera struktur vet att de stegen kommer senare. En 
av dessa modeller visas nedan där man utgår från behoven för att sedan arbeta sig igenom 
idégenereringen, idéutveckling, urval, och konkretisering för att nå resultat.14 Modellen visas i 
figur 4.  

                                                
7 Ulrich &Eppinger, 2004, sid 343 
8 Tonnquist, 2007, sid 146 ff 
9 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, sid 109 ff 
10 Johannesson, Persson & Pettersson,  2004, sid 36  
11 Michanek & Breiler, 2007, sid 12 
12 Ulirch & Eppinger, 2004, sid 16 
13 Michanek & Breiler, 2007, sid 20 
14 Michanek & Breiler, 2007, sid 32 f  
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Figur 4. Modell för idégenereringsprocessen.15  

I dessa olika steg finns det en rad metoder som man kan använda sig av för att stimulera 
tänkande och nå bättre idéer. Några av de som använts i projektet redovisas nedan.  

Brainstorming 
Brainstorming är en av de mest kända och använda idégenereringsmetoderna och den genomförs 
med fördel i grupp, precis som de flesta andra idégenereringsmetoder. Tanken är att 
gruppmedlemmarna ska stimulera varandra till kreativitet och utveckla varandras tankar och 
idéer. Genom att göra det kommer flera och mera kreativa idéer fram. Sessionen bör ha en ledare 
som kan styra processen i rätt riktning och ge nya utmaningar om gruppen stagnerar. Bäst 
resultat erhålls om följande tre regler efterföljs. 

� Målet är så många idéer som möjligt. 

� Kritik av idéer är absolut förbjudet. 

� Bearbeta uppkomna idéer efter sessionens slut.16 

Lotusblomman 
Lotusblomman är en enkel och bra metod som skapar konkreta lösningsförslag. Med metoden 
skapas konsekvent utveckling av idéer i olika riktningar. Inledningsvis definieras problemet (P), 
gärna som en fråga. Sedan ritas en matris upp med frågan i mitten och med åtta rutor runtom. 
Därefter genereras idéer kring frågan och de åtta bästa väljs ut och placeras i rutorna runt 
fokusområdet. Nu har det skapat åtta nya fokus som man sätter ett hur framför för att skapa en 
fråga och så börjar processen om igen. På detta sett byggs en allt större blomma ut och idéerna 
utvecklas mot mera specifika lösningar.17 Se figur 5. 

 

 

 

Figur 5. Lotusblomman, där lösningarna på det första problemet tas ut och skapar ett nytt problemområde som ska 
generera lösningar och på så vis skapas en större och större blomma. 

Negativ idégenerering 
Detta är en metod där deltagarna byter perspektiv för att hitta nya angreppssätt. Man vänder upp 
och ner på sina invanda föreställningar och kan därigenom hitta nya vägar till innovativa 

                                                
15 Michanek & Breiler, 2007, sid 32 
16 Johannesson, Persson & Pettersson,  2004, sid 125 f 
17 Michanek & Breiler, 2007, sid 144 f 
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lösningar. Negativ idégenerering bygger på att det kan vara lättare och roligare att vara 
destruktiv. Det går helt enkelt ut på att hitta negativa aspekter som man sedan vänder till något 
positivt och metoden utförs i fyra separata steg. Först formuleras ett positivt fokus, det man vill 
hitta lösningen på. Till exempel ”Hur får vi folk att vilja köpa våran digitalkamera?”. Detta 
vänds sedan till motsvarande negativa fokus, det gör inget om det blir lite annorlunda bara det 
viktigaste elementen finns kvar. Till exempel ”Hur kan vi göra våran digitalkamera så dålig som 
möjligt?”. Tredje steget är sedan att generera idéer under ca 15 minuter på det negativa fokuset. 
Till exempel ”Det går inte att spara bilderna”. När de 15 minuterna har gått går man successivt 
igenom alla negativa lösningar och överför dem så att de svara mot en lösning på det positiva 
fokuset. Till exempel ”Bilderna sparas automatiskt efter ett kort tagits”. Detta är en metod som 
ökar stämningen och är bra att använda då gruppen består av nejsägare.18  

Vad om? 
Denna metod bygger på att deltagarna ska sätta sig in i olika roller, yrken, situationer och så 
vidare för att försöka lösa den givna frågställningen utifrån det nya perspektivet. Metoden kräver 
en hel del förarbete så att de olika rollerna och situationerna är relevanta för frågeställningen. 
Personen som leder övningen visar alternativt ”spelar upp” scenariot och deltagarna säger 
spontant vad de kommer på så att alla hör för att sedan skriva ner tanken eller lösningen på 
papper. Metoden är speciellt bra om man har en tydlig målgrupp.19 

”Idé propping” 
Precis som namnet antyder går det ut på att hitta idéer kring olika objekt, props. Personen som 
leder övningen har förberett olika stationer med centrala objekt som kan sätta igång kreativiteten 
kring problemet. Vid varje station finns sedan ett block och penna så att personerna kan skriva 
ned sina tankar och funderingar. När ca 3 min har gått roterar deltagarna för att ta sig an nästa 
station där det nu även finns en mängd idéer som också kan användas som inspiration.20  

Idéutveckling och urval 
Det är viktigt att komma ihåg att bara för att gruppen nu har genererat en massa idéer är inte 
arbetet slut för det. Av alla dessa idéer som tagits fram finns det en mängd som i det outvecklade 
utförandet är oanvändbara. Därför bör man fortsätta arbeta vidare för att kunna konstatera vilka 
idéer som är värda att ta med sig in i det fortsatta arbetet. Två olika sätt att göra detta är kluster- 
och idémetoden. Klustermetoden går till så att man samlar alla idéer i kluster, grupper, som hör 
samman under samma kategori. Sedan bedömer man hur relevanta de olika grupperna är 
gentemot den ursprungliga frågeställning och bestämmer vilka kluster som går vidare till 
ytterligare utveckling. I den andra metoden jobbar man istället utifrån de enskilda idéerna. Varje 
person får välja ett visst antal idéer som anses särskilt bra eller värdefulla och dessa tas vidare i 
utvecklingen.21 

Konkretisering 
Det sista steget i idégenereringsprocessen är konkretisering. Nu ska de visioner som har funnits 
som spridda förklaringar och skisser omsättas till hela koncept. Detta kan göras på flera olika sätt 
och passar olika ändamål. Ett sätt är att ta fram en mall där deltagarna fyller i information om 
konceptet i olika rutor, se figur 6. Det kan till exempel vara rutor för skisser, förklaringar, 
mervärden, negativa aspekter, produktionsfrågor och så vidare. Detta hjälper deltagarna att få 
fram den information som är viktig och relevant för konceptet och det fortsatta arbetet. Det är 

                                                
18 Michanek & Breiler, 2007, sid 117 f 
19 Michanek & Breiler, 2007, sid 120 f 
20 Michanek & Breiler, 2007, sid 134 f 
21 Michanek & Breiler, 2007, sid 76 ff 
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ytterst viktigt att utforma mallen efter behoven och inte ta en godtycklig mall som nästan passar 
ändamålet eftersom det då finns risk att viktiga aspekter missas.22 

 

Figur 6. Exempel på en konkretiseringsmall där varje ruta representerar olika fokus som är viktiga att lyfta till ytan 
av en eller annan anledning.23 

2.1.3 Utvärdering koncept 

För att utvärdera de koncept som tagits fram finns olika metoder, en av dem är kriterievikt-
metoden. Metoden utförs i en matrisstruktur med urvalskriterier med olika viktning längs y-axeln 
och de olika koncepten längs x-axeln. Respektive koncept poängbedöms sedan utifrån hur väl de 
uppfyller varje urvalskriterium. Poängen multipliceras med viktningen för att få totalsumman för 
varje koncept och kriterium. Slutligen summeras alla poäng för respektive koncept och det 
koncept som får högst poäng anses mest fördelaktigt.  

De olika kriterierna bestäms med utgångspunkt i kravspecifikationen, exakt vad som ska tas med 
och vad som inte ryms är upp till personerna som genomför metoden. Den inbördes viktningen 
av bedömningskriterierna kan göras på flera sätt men en metod som minimerar det subjektiva 
tyckandet är parvis jämförelse. Även den genomförs med hjälp av en matris, med 
urvalskriterierna på båda axlarna. De olika kriterierna jämförs en och en mot varandra och den 
som anses viktigast får en etta och den andra en nolla, bedöms de som lika viktiga ges båda en 
halv poäng. Sedan summeras poängen för respektive kriterium. Poängen används sedan för att 
besluta hur den slutgiltiga viktningen mellan kriterierna ska se ut. Det är dock bra om man har 
samma skala som i den slutgiltiga bedömningen, till exempel 1-5, då detta ger ett bättre 
slutresultat.24  

2.2 Konstruktion och tillverkning 

Konstruktion och tillverkning är i hög grad styrt av regler och rekommendationer för hur 
utformningen av en produkt bör göras för att erhålla bästa resultat. Dessa regler och 
rekommendationer beror på en mängd faktorer och beslut som fattas under arbetets gång. 
Eftersom tillverkningsmaterial och därmed tillverkningsmetod inte är bestämt behandlas endast 
en översiktlig bild av vad en konstruktör bör tänka på i konstruktionsarbetet. 

2.2.1 Grundregler   

Det finns en mängd regler för konstruktionsutformning, dessa kan dock brytas ner till tre 
grundregler: Enkelhet, entydighet och säkerhet. Enkelheten hos konstruktionen skapas genom att 

                                                
22 Michanek & Breiler, 2007, sid 83 f 
23 idélaboratoriet [On-line] 
24 Johannesson, Persson & Pettersson,  2004, sid 137 ff 
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använda rena linjer, få delar och/eller komponenter och klart avgränsade funktionsgrupper. 
Enkelheten kan beskrivas som okomplicerad, överskådlig och med en enkel form. Entydighet 
hos en konstruktion kompletterar enkelheten, där konstruktionen inte kan göras enkel av olika 
anledningar sätter entydigheten in och kompenserar bristerna i enkelheten. Genom att konstruera 
så att funktionen och verkningssätten bättre kan förutsägas skapas entydighet. Den sista 
grundregeln säkerhet syftar till att upprätthålla den tekniska funktionen utifrån fyra 
undergrupper. Detaljsäkerhet, funktionssäkerhet, arbetssäkerhet och miljösäkerhet. Följer man 
dessa tre regler har man goda förutsättningar att skapa bra konstruktioner. 25 

2.2.2 Tillverkning 

De är allmänt känt att de beslut som tas under konstruktionsarbetet har ett avgörande inflytande 
på tillverkningskostnader, tillverkningstid och tillverkningskvalitet. Genom att vara medveten 
om detta kan tillverkningsriktig utformning tillämpas och kostnader, tid och kvalitet i arbetet 
optimeras. 

En uppdelning av de åtgärder som konstruktören kan vidta för att rationalisera tillverkningen är i 
följande de sex grupper. Byggstruktur, utformning av arbetsstycken, val av material och 
halvfabrikat, standardiserade och prefabricerade delar, tillverkningsunderlag och kostnads-
uppdelning och bedömning. Genom att välja en eller annan, till exempel uppbyggnad av 
produkten, skapas förutsättningar för tillverkning som påverkar kostnad, tid och kvalitet. På 
omvänt sätt kan även konstruktören bli styrd via tillverkningsriktig utformning om till exempel 
maskinparken förutsätter en viss typ av tillverkningssätt. Då måste konstruktören anpassa 
konstruktionen efter tillverkningen. Genom att vara uppmärksam på detta skapas förutsättningar 
för att lyckas med en konstruktion och slutligen produkten.26 

2.2.3 Montering 

Även om montering definitionsmässigt ligger under tillverkning brukar man särskilja dessa av 
praktiska skäl. Precis som med tillverkningsriktig utformning gäller att en monteringsriktig 
utformning kan påverka kostnader, tid och kvalitet positivt. Det är emellertid viktigt att komma 
ihåg att detta är riktlinjer, andra egenskaper hos produkten väger ofta tyngre än den 
monteringsriktiga utformningen. 

Utformningen med avseende på monteringen kan delas i sex övergripande grupper. Nämligen 
enhetlig montering, enkla delar och monteringsoperationer, parallellmontering, minska antalet 
delar, sammansättning av detaljer och samtidiga monteringsoperationer. Utöver detta bör 
monteringsförloppet styras så att risken för fel reduceras eller allra helst utesluts helt. Dessutom 
bör enskilda delar optimeras för till exempel transport, igenkänning och lagring.27   

2.3 Ergonomi 

Ergonomi är läran om arbete: Om människan och hur arbetet utförs, om verktygen och 
utrustningen som används, omgivningen där arbetet utförs och de psykosociala omständigheterna 
kring arbetet. Ergonomin är alltså ett tvärvetenskapligt ämne som anpassar arbetet efter 

                                                
25 Sundström, Bjärnemo & Andersson, 2000, sid 2 ff 
26 Bjärnemo & Helmer, 2001, sid 176 ff 
27 Bjärnemo & Helmer, 2001, sid 176 & 188 ff 
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människan och produkten efter användaren, inte tvärtom.28 Mera specifikt syftar ergonomin till 
att: 

� Anpassa arbetets krav till människans prestationsförmåga för att undvika över- och under-
belastning. 

� Utforma maskiner, apparater och anläggningar på sådant sätt, att de med god verkningsgrad 
kan betjänas utan fel och olycksrisk 

� Dimensionera och utforma arbetsplatser på sådant sätt att de arbetande kan bibehålla en 
naturlig kroppsställning 

� Anpassa miljöfaktorerna (t.ex. ljus, klimat och buller) till fysiologins krav.29 

2.3.1 Handhållna verktyg 

Ett handtags syfte är att överföra kraften från musklerna till det objekt som hanteras. För att 
denna kraftöverföring ska bli optimal krävs att handtaget är utformat efter aktiviteten som skall 
utföras. Det finns ett par grundgrepp som lämpar sig för olika ändamål från styrkegrepp till 
precisionsgrepp som kan ses i figur 7. 

 

Figur 7. Olika positioner handen kan ha för olika ändamål. a viloposition, b styrkgrepp, c styrkegrepp med visst 
precisionskrav, d precisionsgrepp.30   

Att välja rätt typ av grepp gör att mindre muskelarbete måste användas vilket givetvis är bra men 
för att ett handtag ska kunna kallas bra bör det även vara bekvämt. För att uppnå detta bör man 
designa handtaget utan skarpa kanter som skapar lokalt tryck i handen. Vidare bör handtaget ha 
ett cirkulärt tvärsnitt, med en diameter på ca 30-50 mm31. Friktionen mellan hand och handtag 
bör vara stor utan att skada handens hud. Manuellt arbete är gynnsammast om det kan utföras 
med handen i sin neutralposition, det vill säga att handtagets axel ska bilda en vinkel med 
underarmens längdaxel på cirka 100˚-110˚, se figur 8.32 

 

 

                                                
28 Pheasant, 1996, sid 5  
29 Grandjean, 1979, förorden 
30 Grahn, 2005, sid 9 
31 Pheasant, 1996, sid 87 
32 Ericson et al, 2005, sid 36  
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Figur 8. Handens neutralposition. Handtaget bildar en axel med underarmens ländaxel på 100˚-110˚ 33. 

2.3.2 Antropometri 

Antropometri är en mycket viktig del av ergonomin som behandlar kroppens storlek, form, 
styrka och arbetskapacitet. Antropometrin handlar alltså om att ta hänsyn till kroppens storlek 
och styrka för att anpassa produkter och arbetsplatser efter dessa givna data.34  

De flesta av kroppens mått är normalfördelade vilket gör att man kan beskriva hela populationen 
i form av medelvärde och standardavvikelse. Eftersom normalfördelningskurvan är symmetrisk 
betyder det att 50 % av befolkningen befinner sig över medelvärdet och 50 % under. Detta 
brukar anges som den 50:e percentilen, det vill säga att 50 % av befolkningen befinner sig under 
det givna värdet. Generellt gäller att n % av befolkningen ligger under den n:e percentilen. Det 
faktum att människor har olika fysiska förutsättningar gör det omöjligt att konstruera produkter 
som passar alla. En generell regel brukar dock vara att försöka få med 90 % av befolkningen 
genom att ligga mellan den 5:e och 95:e percentilen.35 Antropometriska mått för handen hittas i 
bilaga A Antropometriska mått för handen.  

 

                                                
33 Grahn, 2005, sid 12 
34 Pheasant, 1996, sid 7 
35 Pheasant, 1996, sid 19 f 
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3  GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel beskriver arbetsprocessen i projektet utifrån den uppställda projektmodellen.  

3.1 Planering 

För att ett projekt ska vara effektivt och resultera i det leverablerna som är önskvärt bör en 
övergripande planering och struktur upprättas. Detta för att alla inblandade parter ska få en 
gemensam bild av projektet och arbetsprocessen. Det var även det första som gjordes i detta 
projekt och de viktigaste metoderna för planeringsarbetet redovisas nedan. 

3.1.1 Tidsplanering 

Upprättandet av en övergripande tidsplan för projektet gjordes i form av ett GANTT-schema. 
Med utgångspunkt i författarens tidigare erfarenheter och jämförelser av liknande projekt ställdes 
olika aktiviteter upp och tidsåtgången för respektive aktivitet uppskattades. För att få balans 
mellan uppskattad tidsåtgång och reell projekttid användes så kallad baklängesplanering, vilket 
innebär att man börjar planera från sista aktivitet till första. GANTT-schemat har används som 
en kalender och checklista på vad som borde göras varje vecka. Den har kontinuerligt 
uppdaterats och reviderats, den slutgiltiga versionen återfinns i bilaga B GANTT-schema. 

3.2.2 Riskanalys  

Riskanalysen upprättades efter den trestegsprincip som beskrevs i kapitel 2. Bedömningen av hur 
sannolikt det var att risken uppstod och hur allvarlig konsekvensen var gjordes utefter en 
femgradig skal där fem var mest sannolikt respektive allvarligast. Dessa båda kategorier 
multiplicerades sedan med varandra för att få fram risktalen som avgjorde hur allvarligt hot detta 
var mot projektet i både stort och smått. Riskanalysen användes dels som en påminnelse om vad 
som kunde göras för att motverka vissa risker men även för att minimera skadan då risker som 
förutspåtts uppstod. Projektets största risker presenteras i bilaga C Riskanalys.   

3.2 Förstudie 

Målet med förstudiefasen var att upprätta en kravspecifikation för produkten, där såväl krav som 
önskemål skulle ingå. Detta för att leda och styra projektet till att utveckla en produkt som utgår 
från marknadens behov och därmed blir konkurrenskraftig. I skapandet av kravspecifikationen 
har framför allt företagets och användarnas åsikter varit vital. För att identifiera användarnas 
åsikter har i första hand två olika metoder används, intervjuer och öppna frågor på forum. Dessa 
två har valts då de representerar olika sett att samla in information på och de kompletterar 
varandra vad gäller målgrupperna. Metoderna presenteras närmare nedan, resultatet från 
förstudien hittas i kapitel 4.1 Resultatet av förstudien och kravspecifikationen i sin helhet finns i 
bilaga D Kravspecifikation. 
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3.2.1 Öppen fråga på forum  

Det första som gjordes var att skriva två olika inlägg som lades upp på Utsidan.se36 respektive 
Odla.nu37. Där Utsidan.se är en sajt för friluftsmänniskor och Odla.nu riktar sig till dem med 
trädgårdsintresse. I inläggen förklarades att detta var ett studentprojekt och att författaren ville ha 
åsikter och kommentarer om vad de tyckte gjorde en hopfällbar kvistsåg bra. De båda inläggen 
var av samma karaktär men hade lite olika formuleringar för att attrahera respektive målgrupp. 
Fördelen med inlägg av denna karaktär är att man med en relativt liten ansträngning kan nå en 
stor mängd användare. Dessutom kan folk själva välja att svara vilket gör att de svar man får 
oftast är kvalitativa, vilket även stämde i detta fall. Problemet är att en majoritet av de som läser 
och funderar på problemet inte svarar och att man inte riktigt får kontroll på vad för sorts 
användare man får svar ifrån. Dessutom är informationen som erhålls relativt ytlig. Inläggen som 
lades ut på forumen finns i bilaga E.  

3.2.2 Användarintervjuer 

Användarintervjuerna kompletterar i stora drag de öppna frågorna. Det tar längre tid att 
genomföra intervjuerna men i gengälld erhålls en djupare förståelse och underliggande krav blir 
lättare att identifiera. Personerna som svarar på frågorna kan väljas utifrån intervjuarens behov 
vilket leder till att en majoritet av de som kontaktas kan bidra med relevant information. Då 
produktens primära målgrupp var på trädgårdssidan kontaktades framför allt olika trädgårds-
mästare men även förvaltare och enstaka friluftsmänniskor intervjuades. Personerna som 
intervjuades hade varierande arbetsuppgifter, allt från de som var både inköpare och 
slutanvändare till de som endast var inköpare och återförsäljare och därför hade begränsad 
erfarenhet av att jobba med dessa produkter. Intervjuerna utfördes i de flesta fall över telefon 
med hjälp av en intervjuguide, som återfinns i bilaga F. Intervjuguiden utformades utifrån den 
information om krav och önskemål som kommit från företaget men även svaren från frågorna på 
forumen användes. Intervjuerna var semistrukturella varför intervjuguiden var mycket allmän 
och endast fungerade som ett hjälpmedel. Alla olika intervjuer var dock individuella och fick 
därmed olika riktning varvid resultaten varierade mycket från intervju till intervju. 

3.3 Idégenerering 

Mycket tid, energi och kraft har lagts ner i idégenereringsfasen av framför allt två anledningar. 
Den första var att projektet siktade mot att skapa en innovativ produkt och för att lyckas med det 
behövs mycket och framför allt realiserbara idéer, vilket visade sig vara svårt. Den andra 
anledningen var att redan ut så många olika konstruktionsmöjligheter som möjligt innan 
konstruktionsfasen. Detta för att säkerställa att siktet var rätt inställt innan konstruktionsfasen 
påbörjats, då det kan bli både kostsamt och tidsödande att ändra på redan bestämda parametrar. 

I huvudsak har det varit författaren som har hittat och utvecklat nya idéer men när det har känts 
motiverat har extern hjälp utnyttjats för att hitta nya vinklingar och skapa ytterligare kvalité i 
arbetet. Bland annat har studenter och anställda vid KTH hjälp till, återförsäljare av både sågar 
och knivar har konsulterats och inte minst företaget och dess resurser har utnyttjats. Alla dessa 
grupper närmade sig problemet från olika håll varför en bred och inte alltid överensstämmande 
bild har skapats. Det fanns dock vissa idéer och åsikter som var återkommande och de är framför 
allt dessa som ligger till grund för de olika koncepten som presenteras senare i rapporten. 

                                                
36 utsidan.se 
37 odla.nu 
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Allt arbete med idéer och tankar har dokumenterats på lösa blad. Allt ifrån små post-it lappar till 
blädderblocksblad har utnyttjats för att skapa en tillfällig struktur och en flexibilitet. Genom att 
varje liten idé och tanke har funnits på en separat lapp har nya kombinationer och strukturer lätt 
kunnat skapas genom att möblera om bland lapparna. De mera utarbetade idéerna och koncepten 
har sedan successivt överförts till A3 format där skisser och förklarande text har samsats om 
utrymmet för att ge en klar och tydlig bild av den framtida sågen. 

3.3.1 Brainstorming och mindmapping 

Brainstorming är en metod som bäst lämpar sig i grupp men den användes, framför allt tidigt i 
idégenereringsfasen, för att skaffa en överblick över vad som var möjligt och vad som skulle 
undersökas. Då förstudien gett en fingervisning om vad användarna ansåg viktigt och författaren 
under denna process mer eller mindre omedvetet snappat upp och bearbetat olika idéer fanns ett 
behov av att strukturera processen. Detta för att inte fastna vid en tanke och på så sett glömma 
andra. I kombination med mindmapping skapades därför en första idébas där mer eller mindre 
specifika idéer samlades. Under hela idégenereringen har sedan dessa mindmaps använts dels för 
att säkerställa att ingen idé glömts bort men även för att hämta inspiration när författaren kört 
fast i olika tankemönster.   

3.3.2 Workshops  

Som en del av idégenereringsfasen har två stycken workshops genomförts. De båda sessionerna 
hade samma mål, det vill säga att hitta flera och bättre lösningar, men de utfördes med olika 
grupper och metoder. Tanken med båda dessa workshops var att ta hjälp med idéarbetet eftersom 
flera personer hittar flera och mera kreativa idéer. Detta då personer med olika erfarenheter och 
tankemönster stimulerar varandra till både bättre och mera innovativa lösningar. De båda 
sessionerna genomfördes med personer som inte var inblandade i projektet men valdes då de 
ansågs kunna bidra med något unikt. Författarens roll var inte att delta i idéarbetet utan att leda 
och i viss mån styra workshopsen och energin till rätt fokus. Nedan beskrivs de båda mera i 
detalj. 

Den första genomfördes med sex stycken studenter från KTH med olika studiebakgrund, ingen 
hade tidigare stött på eller använt hopfällbara sågar. Fokus för den här workshopen var att 
generera mycket och kreativa idéer kring den hopfällbara kvistsågen. För att skapa en bra 
stämning med öppet och kreativt klimat inleddes hela workshopen med en isbrytande övning där 
de inblandade ”luras” att vara kreativa genom en lekbetonad övning. Sedan genomfördes tre 
olika idémetoder, Brainstorming, Lotusblomman och Negativ idégenerering som alla finns 
beskrivna i kapitel 2.1.2 Idégenerering. Dessa tre valdes för att de representerar olika metoder 
som närmar sig problemet från olika håll och som dessutom passar för olika personligheter. För 
att ytterligare öka variationen varvades enskilt tänkande med öppna diskussioner. 

Den andra workshopen genomfördes med fyra personer från G-Man. En från tillverkningen, en 
från monteringen, ansvarig för produktionen och en annan examensjobbande student inom lean 
produktion. Två utav dessa hade dessutom ett stort trädgårdsintresse och använde regelbundet 
produkter av den här typen. Fokus för denna session var att generera idéer som var realiserbara 
och bra utifrån företagets synvinkel. Precis som på den föregående workshopen inleddes med en 
isbrytande övning för att släppa de begränsningar i tankemönster som människor ofta har med 
sig. Sedan genomfördes de två olika övningarna Vad om och Idé propping, som förklarades i 
kapitel 2.1.2 Idégenerering. Efter detta ändra workshopen karaktär och mera utbyte uppnåddes 
när en helt öppen diskussion utifrån företagets och personernas erfarenheter och åsikter 
diskuterades. Som ett sista steg i ledet genomfördes på slutet en konkretiseringsövning som 
beskrevs i kapitel 2.1.2 Idégenerering. 
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3.3.3 Andra produkter 

En del av idégenereringen har varit att studera andra produkter för att se hur de har löst 
problemen och hitta inspiration till nya idéer. Framför allt har andra sågar och knivar studerats 
men alla produkter där direkta paralleller till projektet har hittats har beaktats. Till exempel har 
en hopfällbar vinkelhake och verktyg som hade speciellt tilltalande handtag inspekterats.  

För att hitta alla dessa olika produkter har speciellt tre olika metoder använts. Slumpmässigt 
sökande på Internet, i butiker och kataloger. Konsulterande av experter i form av återförsäljare 
och intresserade i trädgårds- respektive knivbranschen. Den sista och kanske nyttigaste var mer 
ingående studie av intressanta objekt, som till exempel plocka isär mekanismer, känna, mäta, 
analysera och så vidare.  

Eftersom analysen genomfördes med ett brett fokus och under flera veckors tid, parallellt med 
annat arbete framkom många både stora och små detaljer på flera olika plan. För att inte glömma 
bort någon detalj eller tanke längs vägen inrättades ett nytt styrdokument där alla små tips 
samlades för att kunna plockas fram under senare faser. Exakt vad som framkom ur studien av 
andra produkter kommer inte att redovisas i rapporten då det är detaljer som läsaren inte har 
något värde av att läsa. Dock redovisas en del av resultatet i resultatkapitlet 4.2 Resultatet av 
idégenereringen.    

3.4 Konstruktion 

Parallellt med idégenereringen påbörjades utvecklingen av olika konstruktionsförslag. Hur 
bearbetade olika idéer var berodde till stor del av hur tydliga och konkreta idéerna var. Naturliga 
och lättförstådda idéer var relativt opolerade medan mera komplexa och udda idéer kunde vara i 
stort sett färdiga koncept. Det var därför svårt att helt skilja de olika faserna åt. Eftersom de olika 
idéerna var samlade på olika lappar var det naturligt att fortsätta med systemet även i 
konstruktionsfasen även om endast A3 papper användes eftersom mera informationsutrymme 
behövdes för att skapa hela koncept.  

När hela idégenereringsfasen var avslutad påbörjades en systematisk genomgång av alla idéer 
med syfte att inte missa någon liten eller stor idé. Alla idéer ägnades en tanke och de med 
utvecklingspotential överfördes till ett A3 papper. Idélappen lades åt sidan och A3 pappret i en 
ny hög med ”obearbetade koncept”. Efter att de hundratals idéer som var nedskrivna hade 
arbetats igenom var det ca 20 papper i den obearbetade koncepthögen. Ytterligare en 
genomgång, dock inte lika omfattande, gjordes av alla idéer för att se om idéer kunde appliceras 
på eller tillsammans med de obearbetade koncepten för att skapa bättre och fler koncept. 
Genomgången gjorde att vissa koncept slogs ihop och några flera skapades så resultatet var 
fortfarande ca 20 olika obearbetade koncept.  

Nästa steg vart att utveckla de koncept som ansågs ha potential och gallra bort dem som inte 
rymdes inom ramarna för projektet. Efter att ha jämfört koncepten mot kravspecifikation och 
varandra och en subjektiv bedömning av realiserbarheten hade gjorts återstod åtta separata 
förslag. Dessa åtta arbetades igenom så pass att en ny mera kvalitativ bild framställdes och en ny 
utvärdering kunde göras. Efter den utvärderingen som gjordes med utgångspunkt i 
kravspecifikationen och med tillveknings- och monteringshänsyn så framstod endast fyra olika 
koncept, tre sågar och en bälteshängare, som uppfyllde alla krav och dessutom var unika 
gentemot varandra.  

3.4.1 Förslag på olika koncept och utvärdering 

Dessa fyra koncept togs med in i CAD-programmet Solid Edge v.20 där en mera exakt bild av de 
olika koncepten skapades tillsammans med förslag på design. Designen skapades endast för att 
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ge sågen en karaktär. En likvärdig design för de olika lösningarna hade varit önskvärt ur 
utvärderingssyfte, men det var omöjligt att skapa eftersom de olika mekanismerna ställde olika 
krav på handtagen. En unik design skapades i stället för varje koncept. Några exakta mått togs 
inte fram, endast en översiktlig bild skapades för att kunna se om koncepten kunde bli verklighet 
och för att skapa ett bedömningsunderlag.  

Dessa koncept utvärderades sedan utifrån kriterieviktmetoden, som beskrevs i kapitel 2.1.3 
Utvärdering koncept. Observera att bälteshängaren inte utvärderades då den inte kan räknas som 
ett separat koncept men den spelade ändå en avgörande roll då den adderade värde till två av 
koncepten som den passade ihop med. Kriterierna hämtades ifrån kravspecifikationen och 
viktningen dem sinsemellan gjordes med hjälp av parvis viktning. Denna utvärdering gjordes av 
författaren och syftet med det var att ha en rekommendation till G-Man om de inte skulle hitta en 
favorit som de ville satsa på.  

Koncepten presenterades för G-Man som i lugn och ro fick fundera och jämföra de olika 
förslagen. En diskussion inleddes mellan författaren och G-Man om för- och nackdelar mellan de 
olika koncepten. Efterhand som diskussionen pågick växte en klar favorit fram, samma som fick 
högst poäng med kriterieviktmetoden. Observera att denna lösning favoriserades av företaget 
utan att resultatet av utvärderingen presenterats för dem. Denna lösning tillsammans med 
bälteshängaren togs därför vidare till nästa steg, detaljutvecklingen. 

Inför mötet och utvärderingen av de olika koncepten hade även en rad prototyper tagits fram för 
att även kunna göra en bedömning av hur handtaget borde utformas. Detta arbete beskrivs dock 
mera utförligt i kapitlet 3.5 Prototyper och tester. En ytlig beskrivning av de olika koncepten som 
presenterades för G-Man återfinns i kapitlet 4.3 Resultatet av konstruktionsfasen, tillsammans 
med utvärderingsresultatet. De fullständiga beskrivningarna av koncepten återfinns i bilaga H 
och de slutgiltiga förslaget på den hopfällbara sågen återfinns i kapitlet 4.5 Slutgiltigt förslag på 
den hopfällbara kvistsågen med tillhörande bälteshängare.  

3.4.2 Detaljutveckling 

När konceptet väl var bestämt kunde ett mera precist konstruktionsarbete påbörjas. Det första 
som gjordes vara att skapa en tänkt klinga utifrån en av G-Mans standard blad. Klingan kortades 
ner till önskad längd och infästningen modifierades för att passa med det hopfällbara konceptet. 
Utifrån klingans längd, knappens placering och storlek och kraven på ergonomi skapades sedan 
ett handtag. När grundstrukturen var skapad så skulle alla exakta mått bestämmas och alla delar 
anpassas för att passa perfekt med varandra. Detta ledde till ett omfattande itererande för att få 
design, funktion, och ergonomi att rymmas i samma lösning. Förslaget presenterades för G-Man 
som hade ett par åsikter som ledde till ändringar på handtagets utformning.  

När sågen vart ”godkänd”, av företaget, för prototypframtagning påbörjades detaljutvecklingen 
utav bälteshängaren. Detta arbete ledde endast till smärre ändringar i handtagets inre geometri 
för att bälteshängaren och den hopfällbara sågen skulle fungera optimalt tillsammans. Det tänkta 
konceptet presenterades för G-Man som inte hade något att invända varvid ett första prototyp 
exemplar designades. Anledningen till att ett separat prototypexemplar togs fram var att 
bälteshängaren var tänkt att fungera på både höger och vänster sida vilket leder till en extra 
funktion. För att inte riskera att inte kunna testa den viktigaste funktionen, nämligen 
interaktionen mellan bälteshängaren och sågen valdes att helt bortse från höger/vänster-
funktionen i den första prototypen.  

3.5 Prototyper och tester 

För att få en känsla för sågen och testa form och funktionen hos de båda detaljerna, sågen och 
bälteshängaren, var det sagt redan innan projektet startade att minst en övergripande fysisk 
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prototyp skulle tillverkas. Detta för att få en känsla av hur den kändes i handen. De första 
prototyperna testades av ett fåtal personer kring författaren och företaget för att sedan kunna göra 
förbättringar. När dessa förbättringar applicerats och en ny uppsättning av prototyper tagits fram 
genomfördes mera utförliga tester med flera personer. 

3.5.1 Prototyper  

För att få en bra avvägning mellan pris och funktion valdes att handtaget, knappen och 
bälteshängaren skulle tillverkas med friformsframställning (FFF) klingan modifieras utifrån ett 
befintligt blad och designen i form av färg endast behandlas med CAD. Till övriga element som 
fjäder, bult och mutter användes standardkomponenter. Innan allt detta gjordes utnyttjades även 
grönskum för att tillverka tidiga modeller för att testa form och funktion. 

Tidiga fokuserade prototyper 
Som ett stöd i konstruktionsfasen tillverkades ett antal prototyper i grönskum. Detta för att 
materialet är billigt och lätt att arbeta med varför många olika detaljer kan göras och testas. Två 
olika saker testades med hjälp av de fokuserade grönskumsprototyperna, bälteshängaren och 
handtagets utformning. Ca ett dussin handtag med olika form togs fram för att ha ett brett 
underlag att besluta om geometrin och därigenom också ergonomin, dessutom utnyttjades 
konkurrenternas sågar. Det andra som testades var bälteshängarens funktion eller rättare sagt 
vilken geometri som krävdes för att uppfylla funktionen. Den första tillverkades, testades och 
förbättrades till nästa prototyp och denna iteration upprepades tills en okej design hittades. 
Eftersom geometrin var ganska svår att tillverka med de verktyg och metoder som fanns 
tillgängliga avslutades dessa tester innan en perfekt lösning hittats.  

Mekanism 
Mekanismen består av fyra separata delare eller funktioner. Knapp, fjäder, klingans infästning 
och mothållarknapp. De båda knapparna, eller i alla fall den som har spärrelementet, bör vara 
tillverkade i till exempel stål. Detta eftersom det är en mycket utsatt punkt som slits hårt. Till 
prototypen valdes dock att göra dessa i plast med FFF-metoden då det blev billigare och 
funktionen i alla fall kunde testas under ett begränsat antal in- och utfällningscykler. Klingan 
tillverkades utifrån en större standardklinga och fjädern beställdes. Det vart dock inte exakt rätt 
fjäder då det blev dyrt att bara köpa en fjäder i exakta mått, utan en billigare men för stor fjäder 
skaffades och kortades ner till rätt dimensioner. 

Handtag 
Handtaget tillverkades med FFF-teknik där den yttre formen var exakt medan den inre endast 
tillgodosåg funktionskraven. Den exakta inre geometrin för att handtaget skall kunna tillverkas 
på rätt sätt lämnades då det låg utanför projektets ramar. 

Bälteshängaren 
Även bälteshängaren tillverkades med hjälp av FFF-teknik. Den tänkta produkten skall bestå av 
två delar som gör den oberoende av höger- och vänsterhandsfattning. Till den första prototypen 
beslutades dock att endast testa huvudfunktionen föra att kunna testa den fullt ut. Därför gjordes 
bälteshängaren i en enda detalj vilket gjorde den mer fördelaktig för högerhänta i det här fallet. 
Till prototypomgång nummer två gjordes bälteshängaren som två separata delar vilket gör att 
den passar lika bra för vänster- och högerhänta. 

Övergripande prototyp 
Alla dessa separata delar monterades ihop till en övergripande fysisk prototyp där såväl de 
ergonomiska som de funktionella egenskaperna kunde testas. Designen med färger och de linjer 
som färgerna skapar mot varandra testades endast analytiskt med hjälp av CAD. 
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3.5.2 Tester 

Testerna genomfördes i två olika delar, grönskumsprototyperna ej inräknade. Den första delen 
genomfördes med de första övergripande prototyperna. Ett fåtal personer i författarens och G-
Mans omgivning tillfrågades om handtagets utformning och bälteshängarens funktion. 
Personerna fick känna och hålla i handtaget för att kunna ge kommentarer om vad som var bra 
och vad som behövde förbättras. Dessutom fick de testa sågen tillsammans med bälteshängaren 
och även här fick de komma med kommentarer om bra och dåliga aspekter. De observerades 
också under handhavande vilket också gav ledtrådar om hur bälteshängaren kunde optimeras. 
Den andra delen genomfördes på samma sätt fast med fler personer och med de övergripande 
prototyperna omgång nummer två, förbättringspunkterna införda. Där testades också funktionen 
med mekanismen på sågen.  

3.6 Avslutning 

Som ett sista steg i projektet utfördes fasen avslutning. I den här fasen ansågs utvecklingen klar, 
inom ramarna för detta projekt, och inget mera utvecklingsarbetet utfördes. I stället 
koncentrerades arbetet till att skapa diverse dokument och data som överlämnades till G-Man för 
att  underlätta övertagandet av projektet. 

Bland annat skapades ritningar på alla detaljer, CAD-filer samlades och konverterades till 
neuralformat och divers tips och idéer som ej fanns dokumenterade på något strukturerat sett 
samlade i ett separat dokument. Allt detta samlades och överlämnades till G-Man vid det 
formella avslutet på projektet.   
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4  RESULTAT  

I det här kapitlet presenteras resultaten som har nåtts inom projektet och precis som 
genomförandekapitlet följer underkapitlena de olika faserna i projektmodellen. Eftersom 

resultatet av planeringsfasen ledde fram till denna rapport och de två dokumenten GANTT-
schema och riskanalys båda återfinns i bilagorna beskrivs inget mer om planeringsfasens 

resultat, inte heller avslutningsfasen beskrivs. 

4.1 Resultatet av förstudien 

Åsikter och önskemål om vad en bra hopfällbar kvistsåg bör ha för egenskaper har inhämtats 
från en rad olika källor så som intervjuer, öppna frågor, analys av tester, företagets åsikter med 
flera. Alla dessa svar har inte varit entydiga vilket har försvårat tolkningen av resultatet. Därför 
har åsikterna indelats i tre olika kategorier för att täcka in hela kedjan av krav, önskemål och 
åsikter. Trots detta tas inte allt som framkommit upp då de ansetts orelevant för arbetet. De tre 
olika kategorierna var åsikter som: en stor majoritet var överens om, en lite majoritet var överens 
om eller där tolkning gjort för att se resultat och åsikter som var tvetydiga eller stod i direkt 
motsats till varandra där författarens och företagets åsikter har varit avgörande.  

En stor majoritet ansåg: 
Här presenteras de attribut som de flesta ville att en hopfällbar kvistsåg skulle klara. Bland dessa 
fanns liten, lätt, smidig och stabil. Exakt vad de olika användarna menar med detta har varierat 
lite men ett blad runt 20 cm och en vikt på ca 200 g. Smidig och stabil är mera känslobaserat och 
svåra att ge en mera specifik betydelse. En annan detalj som alla var överens om var att sågen 
måste spärras ordentligt i utfällt läge och de fick gärna bekräftas med ett klick eller liknande. 
Dessutom var placeringen av spärren viktig då fel placering gjorde sågen svår att hantera. Vidare 
var alla överens om att handtaget måste kännas bra i handen och ge ett stabilt grepp, även i blött 
väder. En färg som syns var också önskvärd då det vart lättare att hitta den då man lagt ifrån sig 
sågen. En detalj som kan tyckas självklar men som användarna ändå påpekade var att sågen 
skulle vara vass och ge rena snitt. Detta var speciellt viktigt för trädgårdsmästarna som ofta 
använd dessa sågar specifikt till fruktträd som inte fick skadas mer än nödvändigt varför rena 
snitt var av stor vikt. 

En liten majoritet ansåg: 
Efter dessa relativt entydiga krav och önskemål fanns det de som en majoritet önskade eller där 
resultaten vart tvungna att tolkats för att kunna se några resultat. Bland dessa återfinns 
möjligheten att kunna fälla in och ut sågen med en hand, att sågen skulle kunna spärras i infällt 
läge och bältesclips. Att kunna fälla in och ut sågen med en hand ansåg författaren, tillsammans 
med de flesta andra, var ett självklart plus men en inköpare höll inte med. Exakt vad det berodde 
på framkom inte men en gissning är att han ansåg att priset var viktigare. Att den skulle spärras i 
infällt läge var självklart för vissa medan andra tyckte det berodde på hur mekanismen 
fungerade, de viktiga var att den kändes säker. Bältesclipset ville vissa ha medan andra ville ha 
sågen i fickan eller separat hölster varvid tolkningen att bältesclipset bör vara ett extra tillbehör 
som sågen fungerar både med och utan gjordes. Även upphängning när man inte använde sågen 
var önskvärt, för att till exempel att kunna torka den. Vidare framkom det, efter viss tolkning, att 
utbytbart blad var att önska, då det kändes som ett krav för att sågen skulle få kallas kvalitetssåg. 
Mekanismen för in- och utfällningen var något som inte borde vara av plast då den blir vek och 
att mekanismen antingen bör skyddas mot smuts alternativt vara lätt att rengöra. 
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Tvetydiga önskemål: 
Sedan fanns det ett par egenskaper där åsikterna var vitt spridda där författarens och företagets 
åsikter fick bli avgörande eller egenskaper som enstaka användare tog upp och därför inte kan 
anses allmängiltiga. Bland dessa fanns till exempel vilken vinkel som var optimal, om flera 
vinklar var att önska och hur klingan ska behandlas för att behålla skärpan längre kontra inte 
behandlas för att kunna skärpas upp på nytt. Vilken vinkel som ansågs optimal var mycket 
individuellt och svårt att få fram med de undersökningsmetoder som användes varför företagets 
kunskap blev avgörande. Några kommentarer var dock att ”en något vinklad” blir mest allround 
och att ”pistolgreppet” har en klar nackdel i arbetsområdet ovanför huvudet. Flera vinklar 
ansågs, av både av författaren och företaget, att det gav mervärde åt produkten men inte 
tillräckligt för att överväga den försvårande delen i produktionen. Dessutom framkom det att alla 
som hade flera vinklar använde det mycket sällan.  

Många och svåra tolkningar har gjorts för att kunna omvärdera användarnas ofta specifika krav 
och önskemål till lösningsneutrala formuleringar i kravspecifikationen. Den kravspecifikation 
som följer med detta projekt är resultatet av slutanvändarnas, inköparnas, återförsäljarnas, 
författarens och företagets åsikter. Alla dessa åsikter har som sagt inte varit entydiga och vid 
tveksamheter om vad produktutvecklingen egentligen skulle sträva efter har företagets åsikter 
vägt tyngst. Kravspecifikationen har även delats in i ett antal olika kategorier för att underlätta 
användningen. Det bör även påpekas att ingen inbördes rangordning mellan krav och önskemål 
finns. Kravspecifikationen är det dokument där resultatet av förstudien lättast kan utläsas och 
även det dokument som använts som grund för utvecklingen av den hopfällbara kvistsågen, 
kravspecifikationen finns i sin helhet i bilaga D Kravspecifikation. 

4.2 Resultat av idégenereringen 

Eftersom mycket tid och kraft lades på idégenereringen resulterade det även i många, flera 
hundra, både kvalitativa och kreativa idéer. Att redovisa alla i rapporten vore både orelevant och 
skapa tråkig läsning. Därför redovisas endast ett urval av alla idéer i bilaga G, där vissa ledde 
fram till koncept medan andra aldrig kom lägre än till idéstadiet. Dessutom görs ingen skillnad 
på var eller från vem idéerna kommer ifrån, med undantag för andra produkter, som redovisas 
nedan. Dels på grund av att det inte är helt klart efter att idéer bollats fram och tillbaka och dels 
för att det inte spelar någon roll för varken förståelsen eller resultatet av dem.  

Andra produkter 
En rad olika produkter har studerats men de enda som egentligen har varit intressant, men några 
få undantag, var konkurrenternas hopfällbara sågar och fällknivar. De är därför endast dessa två 
kategorier som presenteras nedan. 

Hopfällbara sågar 
Marknaden för hopfällbara sågar i Sverige är relativt ung vilket borde betyda att produkten är 
relativt outvecklad. Sågarna har emellertid funnits på marknaden långt innan vi i Sverige 
upptäckte och importerade konceptet med de hopfällbara sågarna. Dessa produkter har därför 
hunnit mogna och alla olika tillverkare har relativt lika produkter. Det första man bör beakta är 
dock den klara uppdelningen i två olika koncept, de hopfällbara och de skjutbara. Där Fiskars är 
den enda tillverkaren som gör den skjutbara och alla andra tillverkare ligger i den hopfällbara 
kategorin, se figur 9.  
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Figur 9. Till vänster ett exempel på den traditionella hopfällbara och till höger den skjutbara.38 

Skillnaderna ligger framförallt i att med den skjutbara varianten riskerar man aldrig att få 
fingrarna i kläm mellan handtaget och klingans tänder. Men handtaget blir svårare att göra 
ergonomiskt och tilltalande då hela klingan måste rymmas i handtaget. Vidare skiljer de sig i 
monteringen. Den skjutbara har en plastbeläggning på klingan som kontrollerar rörelsen i 
handtaget medan de hopfällbara har ett genomgående hål och ett eller flera spår för låsningen i 
infästningen av klingan. Nästan alla hopfällbara har även någon form av fjäderbelastad knapp 
medan den skjutbara har en skruvknapp.  

I kategorin hopfällbara var det sedan bara mindre skillnader som skiljde sågarna åt. Längder, 
material, olika typer av tandningar, handtagets utformning och låsknappens placering. Det som 
har varit mest intressant var emellertid hur låsningen lösts och fungerade. Här fanns det en 
uppsjö av olika varianter men merparten använde någon form av fjäder som höll spärrelementet 
på plats. För att öppna eller stänga sågen användes en tryckknapp för att flytta undan 
spärrelementet och klingan kunde fällas in respektive ut. Nedan förklaras den vanligaste 
varianten, utifrån Felcos modell som var en av de populäraste, och principen för alla de andra var 
liknande.  

Till att börja med har bladet en urgröpning runt fäst hålet som gör att det finns något som 
spärrelementet kan haka fast i. På knappen sitter sedan motsvarande spärrelement, se figur 10. 

 

Figur 10. Fästpunkten för spärren visas på klingan och motsvarande spärr på knappen. 

När sedan allt sätts ihop monteras en fjäder under knappen, till vänster i figur 11, som gör att 
spärren trycks nedåt och lägger sig i spåret på klingan. När sågen sedan ska öppnas trycker man i 
bakkant på knappen och spärren lyfts uppåt ur urgröpningen i klingan och sågen kan fällas ihop. 
Felcos modell går endast att låsa i ett läge medan flera andra modeller hade flera urgröpningar i 
bladet för flera olika vinklar och låsning i infällt läge.  

                                                
38 Nakaya respektive Fiskars [On-line] 
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Figur 11. Felcos modell som representerar en generell bild av de hopfällbara sågarna. 39 

Fällknivar 
I grund och botten finns det två olika typer av fällknivar. De som har en låsning och de som inte 
har det. De låsningsfria modellerna var inte av något större intresse då ett av kraven för sågen var 
att den skulle vara säker, vilket i praktiken betyder en låsning. I den andra kategorin fanns det en 
mängd varianter och former där egentligen tre stora kategorier kunde urskiljas, enligt 
Knivkompaniet. Lockback, locking-liner och axis lock40.  

Lockback är en av de grundläggande mekanismerna och den låser bladet längs ryggen med hjälp 
av en vippknapp, se figur 12. Det är även den som utnyttjas av de flesta sågtillverkare och kan 
användas av både höger- och vänsterhänta.  

 

Figur 12. Lockback.41 

Locking-liner fungerar som så att en låsspärr hoppar i läge bakom baksidan av bladet. Låsning 
förs sedan åt ena sidan för att släppa på spärren varför denna lösning blir höger- och vänster-
handsberoende, se figur 13. 

 

Figur 13. Locking-liner.42 

Axis lock har den fördelen att den kan användas av både höger och vänsterhänta personer och 
räknas som en av de starkaste låsningarna på marknaden. Själva låsningen görs av ett 
spärrelement som går igenom hela kniven och är fjäderbelastat. Spärren hakar i ett spår på 
bladets baksida, se figur 14. 

                                                
39 Felco [On-line] 
40 Benchmade patent, varför namnet inte får användas av andra tillverkare men principen går att hitta på flera 
modeller. 
41 Knivkompaniet [On-line] 
42 Knivkompaniet [On-line] 
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Figur 14. Axis lock.43 

Alla dessa mekanismer var intressanta och relevanta för utvecklingen av mekanismen till den 
hopfällbara sågen. Någon mera detaljerad studie av dessa gjordes dock inte med bakgrunden av 
att de hade en stor nackdel, vilket var komplexiteten och precisionen. Dessa knivar hade en 
kostnadsbild från ca 500 kr och uppåt vilket är mer än dubbelt så mycket som den hopfällbara 
kvistsågen förväntas kosta. Den stora skillnaden i priset ligger i toleranser. Knivarna glappade 
inget mellan handtag och blad, trots det löpte bladet nästan friktionsfritt vid in- och utfällning. 
Dessa toleranser är omöjliga att uppnå med de uppställda kraven på kvistsågen. Därför beaktades 
endast principerna och de mera ingående detaljerna lämnades. 

4.3 Resultatet av konstruktionsfasen 

I konstruktionsfasen har en stor majoritet av alla idéer sållats bort av en eller annan anledning. 
De idéer som har utvecklats och fått följa med hela vägen till förslag på färdiga koncept är de 
som av någon anledning stått ut från mängden. De kan handla om att möta ett visst krav eller 
önskemål eller vara en särskilt enkel lösning som därför blir attraktiv.  

4.3.1 Förslag på olika koncept 

Som beskrevs tidigare presenterades fyra förslag på koncept för G-Man. Nedan redovisas varje 
koncept med en kort beskrivning. De fullständiga beskrivningarna finns i bilaga H. 

# 1 Knapp på sidan 
Sågen bygger på de traditionellt hopfällbara sågarna. Det vill säga att klingan viks tillbaka mot 
handtaget där tänderna skyddas av handtaget så varken tänder, annan utrustning eller 
personskador kan uppstå. Låsmekanismen består av en fjäderbelastad knapp som placerats på 
ena sidan av sågen, vänster. Detta gör den mera fördelaktig för högerhänta men vill man kan 
knappen flyttas till höger sida för att passa vänsterhänta. Den stora fördelen med konceptet är 
framför allt att användaren naturligt flyttar undan fingrarna från skåran, där bladet ska in vid 
infällningen, eftersom knappen sitter på sidan. Men detta utgör även en nackdel eftersom sågen 
blir mera fördelaktig för höger- eller vänsterhandsfattning. Konceptet visas i figur 15. 

 

Figur 15. Koncept # 1 Knapp på sidan. 

                                                
43 Knivkompaniet [On-line] 
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# 2 Vridknappen 
Även detta koncept bygger på de traditionellt hopfällbara sågarna. Det vill säga att klingan viks 
tillbaka mot handtaget där tänderna skyddas av handtaget. Låsmekanismen i sin tur består av en 
hylsa som sluter om hela framändan på handtaget som vrids för att låsa respektive låsa upp 
sågen. Mekanismen hanteras alltså med en enda stor vridknapp, därav namnet. Fördelarna med 
konceptet är framför allt att den är innovativ och att den har enkel mekanik som ger enkel 
tillverkning och montering. Nackdelarna är att användaren inte får någon bekräftelse på att sågen 
är låst, till exempel genom klick. Dessutom riskerar knappen att bli svår att hantera i till exempel 
regn på grund av att den kräver hög friktion mellan hand och knapp. Konceptet visas i figur 16. 

 

Figur 16. Koncept # 2 Vridknappen. 

# 3 Dubbel utskjutbar 
Konceptet är av samma princip som fiskars. Det vill säga att bladen skjut in och ut genom 
framändan på handtaget så att tänderna i inskjutet läge skyddas av handtaget. Konceptet har 
dessutom som namnet antyder två olika blad för olika ändamål, till exempel färskt och torrt trä. 
Låsningen sker genom att de knappar som används för att skjuta bladen in och ut flyttas uppåt 
eller nedåt i fram- respektive bakkant vilket gör att knapparna kommer ur spåret i mitten av 
handtaget och sågen låses. De stora fördelarna med detta koncept är att sågen har två olika blad 
för olika ändamål och att skjutmekanismen är mycket säker. Den stora nackdelen är att det känns 
som en kopia av Fiskars såg. Dessutom är det tveksamt om det finns en marknad för 
dubbelbladiga sågar. Konceptet visas i figur 17. 

 

Figur 17. Koncept # 3 Dubbelutskjutbar. Observera att båda bladen inte ska vara ute samtidigt, detta har endast 
gjorts som illustration av konceptet. 

4.3.2 Utvärdering 

Utvärderingen kan delas in i två separata moment som till slut ledde fram till samma resultat. 
Den ena, objektiva, delen utfördes av författaren med kriterieviktmetoden och den andra bestod 
av en mera subjektiv diskussion utfördes tillsammans med handledaren på G-Man.  

Kriterieviktmetoden 
Resultatet från kriterieviktmetoden vart att koncept # 1 Knappen på sidan fick högst poäng, 69, 
koncept # 3 Dubbel utskjutbar näst högst 65 poäng därefter kom # 2 Vridknappen med 64 poäng. 
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Som jämförelse var maxpoängen 95 och en av de populäraste på marknaden Felco 600 fick 62 
poäng. Hela utvärderingen återfinns i bilaga I Utvärdering av koncepten. 

En viktig notis i sammanhanget är dock inverkan av bälteshängaren. Eftersom den var tänkt att 
fungera med koncept # 1 och kunde modifieras till koncept # 2 så fick dessa betydligt högre 
poäng på kriteriet enhandsanvändning. Eftersom Felcon inte har den möjligheten fick den låg 
poäng på detta kriterium. Det skulle dock gå att modifiera Felcos handtag så att bälteshängaren 
fungerade till den också vilket skulle ge den en sammanlagd poäng på 68 vilket alltså skulle vara 
näst bäst.  

Diskussion med företaget 
Diskussionen med företaget resulterade i att koncept # 1 Knappen på sidan kändes robust, stabil 
och att knappen på sidan utgjorde en klar fördel med att användaren inte behövde ha fingrarna 
över klingans spår när sågen skulle fällas ihop. Den kändes dock inte så nyskapande. Detta 
kompenserades av att den är tänkt att fungera tillsammans med bälteshängaren som är innovativ 
och dessutom ligger i linje med G-Mans senaste projekt som varit att förbättra hölstren för deras 
”vanlig” kvistsågar. Det stora bekymret var dock att designen kändes klumpig och att sågen 
faktiskt var snyggare infälld än utfälld.  

Koncept # 2 Vridknappen var visserligen nytänkande och var mycket lätt att montera vilket 
sparar tid och pengar, detta kompenserade dock inte att den kändes lite billig och inte kändes 
som ”top of the line”. Det berodde i sin tur på att den inte låser automatiskt vilket ger en avsevärt 
sämre säkerhet och att bladet inte gick att byta utan att montera ner hela sågen.  

Även om koncept # 3 Dubbelutskjutbar mötte önskemålet om flera blad, som framkommit i nästa 
alla idégenereringssammanhang, så föll den på flera vitala punkter. Den första var att konceptet 
kändes som en kopia av Fiskars såg. Vilket inte är bra eftersom G-Man och Fiskars har och 
håller på att utveckla ett samarbete. Sedan är det tveksamt om det faktiskt finns en marknad för 
dubbelbladiga hopfällbara sågar. Trots att dessa önskemål framlagts så finns en risk att det 
endast är en bråkdel av alla som faktiskt kommer att använda funktionen och sågen riskerar att 
hamna i bakvattnet på grund av den extra funktionen som inte används. Dessutom var detta 
koncept det som var minst utvecklat och hade flest frågetecken. 

Med detta som utgångspunkt togs beslutet att fortsätta med koncept # 1 Knappen på sidan 
tillsammans med bälteshängaren. Kriterieviktmetoden diskuterades aldrig mer än att resultatet 
visades för G-Man och det konstaterande att det troligen var rätt koncept att ta vidare till 
prototypfasen. 

4.4 Resultatet av prototyp- och testningsfasen  

Flera prototyper togs fram som ledde till successiva förbättringar. Exakt vad som var de olika 
prototypernas svagheter och styrkor är svårt att gå in på men nedan är några utav bristerna och 
förbättringarna förklarade. Dessutom redovisas kort om verifieringen mot kravspecifikationen.  

4.4.1 Övergripande prototyp nummer 1 

Efter att den första prototypen tagits fram konstaterades snabbt att konstruktionen med knappen i 
plast inte fungerade ens för prototypen. Redan efter ca 15 in- och utfällningar hade nästan hela 
spärrelementet slitits ner och funktionen gick inte att testa längre. Därför modifierades handtaget 
så att en konkurrerande sågs knapp kunde användas för att testa bälteshängarens funktion. 
Skillnaden vart endast estetisk då den delen som man trycker på, själva knappen, kunde behållas 
och endast mothållardelen av knappen byttes ut. Se figur 18. 
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Figur 18. Till vänster knappen som den är tänkt att se ut, dock utan skruven som skall sitta på andra sidan och till 
höger den utbytta mothållarknappen,. 

Vidare konstaterades att den mycket viktiga linjen från klingans rygg över till fronten av sågen 
inte riktigt stämde. Linjen är mycket viktig därför att stämmer inte dessa två linjer ihop ser inte 
sågen ut som en enhet utan två olika element som bara ”råkar sitta ihop”. Vidare hade toppen av 
fronten gjorts platt för att knappen skulle få plats ordentligt. Detta bidrog också till att handtaget 
fick ett lite ”kapat” utseende. Vidare konstaterades att handtagets form var bra men hela 
underkanten av handtaget behövde rundas av mera för att kännas bekvämt. Dessutom saknades 
ett hål för att kunna hänga upp den när den inte används. I figur 19 visas den första prototypen av 
sågen. 

 

Figur 19. Övergripande prototyp nummer ett av sågen. 

Funktionen på bälteshängaren fungerade och det var egentligen endast några mindre 
förbättringar som behövdes. Bland annat konstaterades att den delen som klingan förs in i kunde 
göras nästan hälften så lång och ”guidespåret” som hjälper klingan till rätt position kunde göras 
mjukare. Dessutom gav den ett klumpigt och oestetiskt intryck. Detta konstaterades att det 
troligen berodde på den provisoriska lösningen av höger- och vänsterhandsproblematiken. 
Prototypen av bälteshängaren visas i figur 20. 

 

Figur 20. Prototyp nummer ett av bälteshängaren. 

Ändringarna infördes och en andra prototypomgång togs fram. 
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4.4.2 Övergripande prototyp nummer 2 

Precis som på den första prototypen användes ett annat element som spärr än vad som var tänkt 
för att kunna testa funktionen fullt ut, se figur 18. De brister som identifierats i handtaget till den 
första prototypen var nu åtgärdade och handtaget ansågs av alla som testat den vara bra, ligga 
bekvämt i handen och ge ett stabilt grepp. Handtaget var framtaget med avsikten att hela 
handtaget skulle erbjuda en greppyta av två anledningar. Den första för att få bort alla kanter som 
på något sätt kan tänkas skava mot handen och den andra för att möjliggöra olika grepp för 
personer med olika stora händer. Just de olika greppen var troligen en av anledningarna till att 
det endast var positiva kommentarer om handtaget. De med större händer höll mitt på sågen och 
tycket det var bra medan de med mindre händer oftast försökte hitta greppet mot mitten men 
sedan flyttade handen antingen framåt eller bakåt där de hittade ett grepp som de trivdes med. De 
tog därför längre tid för folk med mindre händer att hitta ett bra grepp men alla gjorde det, 
antingen självmant eller med hjälp av lite tips. Handtaget är designat med tre olika grepp som 
utgångspunkt och sedan har alla kanter dem emellan eliminerats för att alla varianter däremellan 
också ska gå att använda. I figur 21 visas de tre tänkta grundgreppen. 

 

Figur 21. Handtagets tre grundgrepp med precisionsgrepp, styrkegrepp och grepp för extra räckvidd. 

En iakttagelse som också gjordes var att eftersom spärren inte fungerade hundraprocentigt, 
precisionen på bladet var inte perfekt, fanns en risk att användaren drog upp bladet för långt 
vilket gjorde den inte låstes utan vilade mot handtagets framkant. Detta kommer leda till att 
plasten ger vika och går sönder om sågen sätt under belastning i det läget. Problemet är 
förhoppningsvis inget problem när precisionen är perfekt och då bör även låsningsmekanismen 
ge ifrån sig ett lite klickljud som ger användaren en bekräftelse på att sågen låsts i rätt läge. Det 
är dock något som man bör vara uppmärksam på innan sågen lanseras. Dessutom tyckte en av 
försökspersonerna att knappen var för trög att hantera, det vill säga att fjädern var för hård. Att 
göra den lösare skulle dock betyda att låsningen inte blir så distinkt och i jämförelse med andra 



  30

sågar på marknaden är fjädern förhållandevis svag. I figur 22 visas den andra prototypen av 
sågen. 

 

Figur 22. Övergripande prototyp nummer två av sågen. 

Till den andra omgången av prototyper testades även höger/vänster funktionen hos bältesclipset, 
se figur 23. Resultatet vart att principen fungerade mycket bra medan utförandet hade mer att 
önska. Problemet var att låsningen de två olika delarna emellan var för klent, vilket gjorde att de 
hoppade isär under belastning. Detta är relativt enkelt att åtgärda och med det gjort kommer 
lösningen med all säkerhet att fungera. En provisorisk lösning med en extra fjäder gjordes till 
prototypen för att kunna testa den fullt ut. Detta var något som försökspersonerna varken märkte 
eller informerades om. 

 

Figur 23. Bälteshängarens två olika delar som underlättar vänster- och högerhandsfattning. 

Om handtaget fick odelat positiva kommentarer var bältesclipset raka motsatsen, alla åsikter 
spretade åt olika håll. För författaren som dels konstruerat och testat clipset tidigare fungerade 
den näst intill optimalt. Det enda som upplevdes som ett lite problem var att den sista biten innan 
bladet var helt på plats var aningen för smalt, vilket ibland gjorde att hela infällningsmomentet 
tog lite längre tid. De flesta av användarna hade dock stora problem de första två-tre gångerna 
för att sedan successivt bli bättre ju fler gånger de gjorde det. Men det fanns även de som inte 
lyckades överhuvudtaget fören mycket instruktioner och många försök gjorts och de som 
lyckades direkt. I figur 24 visas ut- respektive infällningen av sågen med hjälp av 
bälteshängaren. 
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Figur 24. Överst visas från vänster till höger en utfällning och nederst en infällning. 

Testerna ledde därför inte till några enkelt utläsbara resultat, vissa konstateranden gick trots detta 
att göra. Till att börja med fungerar inte bälteshängaren utan förklaring, en instruerande manual 
med bilder måste till för att användaren ska kunna tillgodogöra sig nyttan med bälteshängaren. 
Dessutom konstaterades att med lite vana, 5-10 gånger, hanterades bälteshängaren avsevärt 
mycket bättre, frågan är dock om användarna har det tålamodet. Dessutom borde tratten in till 
det smala spåret, som håller klingan på plats, göras större och kanske borde även själva spåret 
göras lite större för att underlätta infällningen. Utfällningen var i motsats till infällningen inte 
speciellt svår och där ansåg alla som testade bälteshängaren att det var en bra lösning med en lite 
klausul att det kärvade lite ibland. Eftersom funktionen inte fungerade riktigt så bra som var 
tänkt valdes att inte göra så många tester som var planerat utan fokus lades på att få fram de stora 
förbättringspunkterna. Detta för att kunna applicera dem till CAD-modellen för att sedan 
överlämna till G-Man att ta fram ytterligare en prototyp. Det sammantagna intrycket av testerna 
på prototyperna blev ändå positivt men att bälteshängaren inte fungerade optimalt ännu. 

4.4.3 Verifiering mot kravspecifikationen 

Generellt följer sågen kravspecifikationens olika krav och önskemål väl. Krav på att sågen skall 
återge kvalitet och ha bra grepp trots vått underlag är dock svåra att verifiera innan produkten 
tagits fram i sitt slutgiltiga utförande. Men att den ska ha bra grepp trots vått handtag har varit 
med i konstruktionsarbetet och bland annat lett till att en stor del av handtaget är beklätt med 
gummi. De övriga kraven har redan uppfyllts eller kommer att uppfyllas till den slutgiltiga 
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produkten. Exempel på krav som än så länge ej är uppfyllda är vikten och att den ska klara 
kraftpåkänningen. Detta är svårt att uttala sig om innan produkten är helt färdigutvecklad men 
det finns ingen anledning att tro att dessa krav inte skulle uppfyllas.  

Vidare har ca 2/3 delar av önskemålen uppfyllts och där produkten inte mött önskemålen finns 
förklaringar och motiveringar som rättfärdigar valen. Till exempel fanns önskemål att kunna 
använda ”Fiskarsbladet” vilket inte var möjligt. I stället valdes att modifiera andra 
standardklingor som G-Man producerar, vilket gör att helt nya verktyg inte behöver tas fram. 
Dessutom fanns önskemål om att kunna montera och tillverka den i G-Mans regi vilket var 
delvis möjligt till exempel genom att klingan kan monteras separat. För den fullständiga 
versionen av verifieringen mot kravspecifikationen se bilaga J Verifieringen mot 
kravspecifikationen.   

4.5 Slutgiltigt förslag på den hopfällbara sågen med 
tillhörande bälteshängare 

Det slutgiltiga konceptet består dels av den hopfällbara sågen och som en extra detalj har även en 
bälteshängare skapats vilket gör hela konceptet unikt. 

Sågen 
Sågen bygger på de traditionellt hopfällbara sågarna. Det vill säga att klingan viks tillbaka mot 
handtaget där tänderna skyddas av handtaget så varken tänder, annan utrustning eller 
personskador kan uppstå. Låsmekanismen består av en fjäderbelastad knapp som placerats på 
ena sidan av sågen, vänster, och manövreras med tummen. Detta gör den mera fördelaktig för 
högerhänta men den går även att hantera med vänster hand. Vill man kan sågen ställas om för att 
passa vänsterhänta. Bladet är en variant på G-Mans raka standardklingor med en total längd på 
195 mm varav ca 150 mm är tandad. Vilket innebär att den bearbetas med ”3-stick”. Ett stick är 
en tum och tillika längden på det verktyg som G-Man använder för att skapa tandningen på 
klingan. Detta ger ett handtag på 210 mm från framkant till bakkant. Handtaget har dessutom ett 
tumgrepp för ökad precision och ett genomgående hål i bakändan för upphängning. Bladet är 
utbytbart och kan bytas oberoende av låsningsmekanismen. Designen är gjord med intensionen 
att passa till G-Mans senast lanserade kvistsåg med det karaktäristiska tumgreppet och 
undersidan i orange, se figur 25, och upphängningshålet i bakändan. 

 

Figur 25. Slutgiltiga förslaget på det vinnande konceptet Knapp på sidan med vy från vyer från höger-, ovan-, 
vänster- och undersidan. 



  33

I figur 26 kan man även se ”G-Man loggan” som är nedsänkt i tumgreppet precis som på deras 
nya kvistsåg. 

 

Figur 26. Tumgreppet med G-Mans logga nedsänkt i gummit. 

Fördelarna med konceptet är framförallt att användaren naturligt flyttar undan fingrarna från 
skåran, där bladet ska in vid infällningen, eftersom knappen sitter på sidan. Den är den ”klassiskt 
hopfällbar” som anses robust och mekaniken är enkel. Tillsammans med bälteshängaren ger 
konceptet dessutom användaren en möjlighet att fälla in och ut sågen med en hand, vilket den 
skulle bli ensam på marknaden att klara. De stora nackdelar är att sågen delvis är höger- och 
vänsterhands beroende på grund av att knappen sitter på ena sidan och att ingen förstärkning i 
form av något metallinlägg skyddar sågen från slitskador mellan klingan och handtaget, detta är 
dock ett medvetet val som gör sågen billigare att tillverka. 

Handtaget har en form som möjliggör flera olika grepp och tillåter såväl stora som små händer 
att hitta ett bekvämt och stabilt grepp. Tumgreppet gör att mera precision kan uppnås och 
”buken” på sågen gör att ett mera kraftbetonat grepp kan användas. Dessutom går det att greppa 
längst ut på sågen vilket ger en ökad räckvidd men även en lite annorlunda vinkel i de lägen det 
känns bättre. Dessutom är bakändan bredare än resten av handtaget för att sågen inte ska glida ur 
handen. Utöver detta är tumgreppet och stora delar av sågen klätt med orange gummi, se figur 25 
och 26, som dels ger ett bättre grepp men som även gör den lättare att hitta när man förlagt den. 

Principen för mekanismen med låsningen på sidan är relativt enkel. En knapp och en konisk 
fjäder monteras på vänster sida, för högerhänta, dessa skjuts genom hela handtaget där sedan 
motsvarande knapp med skruv fäster hela anordningen, se figur 27. Detta kan göras med bladet 
isatt eller med det borttaget. 

 

Figur 27. Mekanismens delar; knappen, fjädern mothållarknappen och skruven. 

Mekanismen förklaras lättast genom att titta på knappen. Knappen består av tre delar, huvudet 
som är själva knappen, den genom gående axeln och spärrdelen, se figur 28.  

 

Figur 28. Knappen med dess tre delar. 
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Huvudet är den delen som syns och som används för att hantera mekanismen. Spärrdelen är den 
delen som håller bladet på plats. I normalläget ligger spärrdelen och låser fast klingan i ett av 
dess motsvarande hål, se figur 29. När sedan sågen ska fällas in eller ut trycker man på knappen 
vilket gör att spärrdelen skjut undan och bladet är inte längre spärrat. Bladet spärras sedan när 
knappen släpps och ett av hålen i bladet kommer mitt för spärrdelen så att fjädern trycker tillbaka 
knappen till ursprungsläget.  

 

Figur 29. Bladets infästning där hålen för spärren syns läns kanten på klingan och knappens normalläge som låser 
klingan. 

Bälteshängaren 
Som en extra detalj till sågen har konceptet också en bälteshängare och det är dessa båda detaljer 
tillsammans som skapar en unik produkt. Bälteshängaren består av två delar som gör att sågen 
kan placeras på både vänster och höger höft beroende på om man är vänster eller högerhänt. 
Dessa två delar sätts ihop och hålls på plats av ett spänne som liknar de spännena som sitter på 
till exempel ryggsäckar, se figur 30. 

 

Figur 30. Bälteshängarens två olika delar som sätts ihop med ett spänne av ryggsäckstyp. 

Den övre delen träs på bältet och är tänkt att kunna sitta kvar även om man inte vill ha sågen i 
bältet. Det enda man behöver ta bort är då den undre delen tillsammans med sågen medan den 
övre delen sitter kvar i bältet och den minskade storleken på bälteshängaren gör att den inte är i 
vägen. Den övre delen består av spåret som bältet löper i och den delen som integrerar mot och 
låser den undre delen. Den undre delen består i sin tur av tre olika delar, en utskjutande del med 
ett smalt spår som låser sågen, en tratt som hjälper användaren att pricka det smala spåret och till 
sist den delen som låser hela den undre delen till den övre, se figur 31. 
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Figur 31. Den undre delen av bälteshängaren med dess karaktäristiska delar.  

För att underlätta förståelsen och användningen av bälteshängaren har en pil införts på den undre 
delen som visar vad som är framåt, eftersom det inte är helt självklart när den undre delen ska 
kopplas samman med den övre, se figur 32. 

 

Figur 32. Bälteshängarens undre del med riktningspil som visar vad som är framåt. 

När hela bälteshängaren sitter på plats och sågen skall fällas ihop och sättas fast i bältet görs det 
enklast i tre steg. Det första man gör är att fälla in bladet så att det bildar en vinkel på ca 20 
grader mot handtaget, till exempel mot benet, en gren eller bälteshängaren. Sågen hålls 
fortfarande kvar i sitt naturliga läge. Sedan förs spetsen på bladet nedifrån uppåt mot tratten och 
bladet skjut/vinklas in i det smala spåret på bälteshängaren. Till sist fälls sågen ihop helt och den 
låser automatiskt. Hela proceduren visas i figur 33.  

 

Figur 33. Infällningen/fastsättningen av sågen i bältet.  
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När sedan sågen ska tas bort från bältet och fällas ut är principen de samma fast omvänd. 
Spärrknappen på sågen trycks in och sågen vinklas ut medan bladet fortfarande sitter fast i 
bälteshängaren. Sågen förs sedan nedåt/framåt och sågen kan nu vinklas ut till sitt utfällda läge 
med hjälp av till exempel benet, gren eller bälteshängaren. Se figur 34. 

 

Figur 34. Utfällning/losstagning av sågen från bältet. 
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5  SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras och reflexteras över de val och beslut som tagits i projektet. Dessutom 
sammanfattas resultatet av arbetet i slutsatsen. 

5.1 Diskussion 

Långt ifrån alla olika val och beslut som har fattats inom det här projektet har varit lätta och haft 
helt solid grund att stå på. Detta är något som självklart gjort att vissa saker kunde och kanske till 
och med borde ha gjorts annorlunda. Detta är dock omöjligt att förutspå när beslutet ska fattas 
och det viktiga anser jag är att man är medveten om vilka val man gjord och på så sett kunna lära 
sig av sina beslut. Nedan kommer jag därför att ta upp några utav mina reflektioner och tankar 
kring både beslut och arbetssätt.   

5.1.1 Tidsplanen 

Med facit i hand så borde tidsplanen gjorts lite annorlunda. Intensionen när arbetet startade var 
att ha ett framtungt arbetssätt och lägga mycket tid på de första faserna, vilket också gjordes. De 
inledande faserna hade dock kunnat avslutas fortare för att kunna gå vidare, framför allt 
idégenereringen som inte gav så mycket i slutet. Dessutom gav ett par omständigheter med 
sjukdom och scheman som inte passade ihop att konstruktionsfasen sköts upp ca en vecka. Ovan 
på detta tog prototyptillverkningen längre tid än beräknat. Detta tillsammans med en redan snål 
tidsplan ledde till stor tidsbrist i slutet av projektet. Så med facit i hand skulle de inledande 
faserna ha kortats ner för att kunna ha förlängt de avslutande faserna med konstruktion och 
prototyputveckling och tester.  

Som motpol till detta har en mycket grundlig genomgång av idéer och olika konstruktionsförslag 
gjorts och företaget behöver inte vara oroliga att området inte har utforskats ordentligt. Vilket var 
en av anledningarna till att detta blev ett examensarbete och inte en helt vanlig intern 
produktutveckling. Så långt som arbetet ändå lyckades nå ser jag det inte som några problem för 
företaget att ta över och göra de sista förändringarna och förbättringarna och dessutom ta hand 
om produktionsförberedelserna, som det ändå var sagt att de skulle göra. 

5.1.1 Förstudien 

Att tolka de svar som framkom under förstudien har inte varit lätt då de har varit av mycket 
blandad art och kvalitet. Vissa krav var relativt entydiga medan andra stod i direkt motsats till 
varandra. De vissa användare tyckte var en självklarhet tyckte andra endast gjorde produkten 
sämre. Att tolka svaren har därför varit en nödvändighet och ökar därmed felkällorna. Då 
förhållandevis många användare har fått yttra sig borde dock felkällorna minimerats. Då de 
tillfrågade inte har varit överens om allt är det omöjligt att garantera att de som står i 
kravspecifikationen faktiskt är det som en majoritet av användarna vill ha. Speciellt som G-Man 
har 80 % av sina kunder utomlans och endast kunder i Sverige har tillfrågats, försök har dock 
gjorts att få feedback från till exempel Grekland, Italien och Portugal dock utan resultat. 
Omfattande arbete har dock lagts ner på att utveckla rätt egenskaper och dessutom har G-Man 
bidragit med sitt expertkunnande på området vilket borde betyda att produkten kommer bli 
omtyckt av kunderna såväl i Sverige som utomlands. 
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5.1.2 Val av koncept 

Utvärderingen av koncepten har i stort sett endast baserats på känsla och diskussion av de olika 
koncepten mellan författaren och handledaren på G-Man. Utvärderingsunderlaget tog endast 
fram som stöd om det inte skulle finnas ett koncept som stod ut framför de andra, vilket det 
gjorde. Att de sedan blev samma koncept som valdes som också fick högst poäng i utvärderingen 
tolkar jag som att rätt koncept valts. Att detta ”ovetenskapliga” sett att välja koncept ändå valdes 
var av två anledningar. För det första är det VD:n, tillika min handledare på företaget, som ska 
stå bakom produkten dels när den tas fram men även när den lanseras varför hans åsikter är 
mycket viktiga och antagligen korrekta då han har erfarenhet av branschen. För det andra är det 
som uppfinnare och utvecklare av idéer svårt att vara objektiv till sina egna idéer. Det är lätt att 
hitta en favorit som man mer eller mindre omedvetet gynnar i utvärderingssammanhang.  

5.1.3 Bälteshängaren  

Trots att bälteshängaren löser problemet med enhandsutfällning på ett relativt enkelt och billigt 
sett har den en uppenbar nackdel. Kommer användarna förstå hur man använder den? Detta är en 
fråga som inte har något givet svar trots att frågan har diskuterats flitigt mellan författaren och 
G-Man. Nedan ges en del av hela den diskussionen med fokus på frågan om bälteshängaren har 
ett reellt värde. 

Till att börja med har man en kanske två-tre gånger på sig att övertyga köparen i affären om att 
detta är en funktion som han/hon kommer att ha nytta av. Lyckas inte hela konceptet förmedla 
det direkt är sannolikheten stor att funktionen aldrig kommer att användas. Dessutom ska den 
bilden av förståelse nå användaren bara genom att han/hon tittar på konceptet och några enkla 
instruktioner. Detta är en så pass enkel produkt att lyckas man inte begripa funktionen inom ca 
30 sekunder tror jag att användarna kommer att anse de för krångligt, tappa intresset och söka 
efter andra alternativ. Här finns det dock två sidor. För den professionella användaren kan 
bälteshängaren vara lösningen på ett av de problem som han/hon upplever i den dagliga 
användningen varför mera tid kan läggas på förståelse. Fungerar den inte optimalt tror jag dock 
att de skrotar bälteshängaren lika fort som de köpt den.  

Nyckelfrågan för att bälteshängaren ska bli en hit är alltså att användarna ska förstå hur den 
fungerar och att det ska ske i stort sett omedelbart. Hur man lyckas med det är inte lika enkelt. 
En instruktiv manual kan ganska enkelt tas fram men problemet är att den kommer innehålla 
förklaringar och bilder i flera steg vilket gör att bilden av funktionen inte direkt blir uppenbar för 
användaren vid köptillfället.  

Även om man skulle lyckas med hela informationsprocessen och budskapet skulle nå fram på ett 
enkelt och koncist sett har diskussionen nått den slutsatsen att trots detta är det nog under hälften 
av alla dem som köper sågen som skulle använda bälteshängaren varför nyttan kan ifrågasättas. 
Som motpol till detta skulle sågen tillsammans med bälteshängaren vara ensamma på marknaden 
om att klara enhandsutfällningen vilket ger en uppenbar konkurrensfördel. Detta skulle troligen 
inte bara gynna den hopfällbara sågen utan skulle även kunna göra att användarna får upp 
ögonen för G-Mans övriga produkter.  

Med allt detta sagt har ingen given lösning funnits men min rekommendation är att inte släppa 
bälteshängaren riktigt än. Genom att ta fram en bättre prototyp och undersöka informations-
problemet noggrannare kan en bättre bild skapas och beslutet om bälteshängarens vara eller icke 
vara fattas på en stabilare grund, detta är ändå en möjlighet för G-Man att lägga sig i framkant av 
utvecklingen av kvalitetssågar på världsmarknaden.   
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5.1.4 Stockholm – Edsbyn 

En problematik som egentligen inte hör till projektets innehåll har varit avståndet mellan 
Stockholm och Edsbyn, 30 mil. Detta var både företaget och författaren väl införstådda med 
redan från projektstarten. En av mina farhågor var att inte kunna få den hjälp och assistans av G-
Man om projektet körde fast. Detta har dock under arbetets gång inte upplevts som något 
problem av två anledningar. Problemen som uppstått har varit relativt enkla och gått smidigt att 
lösa. Den andra förklaringen har varit en bra planering och mera intensivt arbete de gånger som 
jag varit uppe i Edsbyn. Avståndsproblematiken har lett till att problemen och frågorna har 
klumpat ihop sig och så har allt behandlats på samma gång, om det inte har gått att reda ut på 
telefon tidigare. 

Avståndet har endast upplevts som ett problem när konstruktionsfasen ledde mot sitt slut och 
prototyptillverkningen skulle ta vid. Eftersom de inte har något CAD-program och jag inte var 
där och kunde visa mina förslag i realtid har en hel del extra arbete utförts för att förklara små 
och stora detaljer med de olika konstruktionerna och förslagen. Dessutom har prototyperna varit 
tvungna att skickas upp och ner mellan Stockholm och Edsbyn ett antal gånger för att alla 
inblandade parter skulle få en chans att säga sitt. Detta har fungerat bra men det har gjort hela 
förbättringsprocessen mycket trögare än den kunde ha varit. Det som skulle ha tagit maximalt 1 
timme om vi suttit i samma lokaler har nu tagit upp till fem timmar effektiv tid och upp emot en 
vecka i väntan. Självklart har andra saker kunnat göras under tiden men från det att prototypen 
kommit i mina händer tills att jag kunnat förbättra den har det tagit mycket tid. Denna väntans tid 
har känts mycket frustrerande då tiden varit knapp i slutet av projektet. 

Så här i efterhand kan jag tycka att jag borde ha kunnat förutspå avståndets inverkan och den 
försämrade beslutshastigheten. Detta hade som jag redan påpekat lett till en lite annorlunda 
tidsplanering och problematiken kunde ha varit med i riskanalysen som en separat punkt. Som 
det var nu kan man väl säga att den låg gömd i ”kontakten med G-Man fungerar inte 
tillfredsställande.” Detta är en av de större lärdomarna jag tar med mig från detta projekt. 

5.1.5 Har tillgänglig teori utnyttjats till projektets fördel? 

En intressant fråga tycker jag är om den teori som i början av projektet togs fram har använts och 
utnyttjats under projektets gång. Därför diskuteras i detta kapitel just teorins och metodernas 
relevans och användande i projektet för att kunna ta lärdom av det till framtida projekt. 

De tre dokumenten GANTT-schema, riskanalys och kravspecifikation har haft varierande 
betydelse för projektet. Alla tre genomfördes tidigt i projektet och har sedan dess suttit väl 
synliga under hela processen. GANTT-schemat och kravspecifikationen har använts flitigt och 
varit mig till stor hjälp medan riskanalysen mest bara har varit ett fint dokument. Anledningen 
till detta tror jag dock har varit att de inte uppstått så många stora problem och jag inte lyckades 
förutspå de som uppstod. Dock ska sägas att vissa av de förebyggande åtgärderna har tillämpats. 

Under idégenereringsfasen har mycket information tagits in och de delar som ansågs passa 
projektets behov har också använts. Det är framför allt denna information som jag tycker att jag 
har haft nytta av. Både min egen idégenerering och framför allt workshopsen som utfördes hade 
inte fått samma kvalitet utan de metoder som hittades och användes till idégenereringen.  
Utvärderingsmetoden som användes var dock inte lika effektfull. Metoden i sig anser jag vara 
mycket bra men nyttan i det här projektet var mycket begränsad då beslutet i stort sett fattades 
helt utan resultatet från kriterieviktmetoden.  

De konstruktionsråd som hittades och beskrev har jag i stort sett inte använt alls. Detta beror på 
två saker tror jag. För det första är det mycket övergripande råd som jag redan fått under 
utbildningens gång och därför omedvetet tänker på. För det andra så har andra och mera 
konkreta regler inom konstruktion indirekt beaktats, som till exempel vilka geometrier som är 
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gjutbara. Dessa har dock också fått en underordnad roll då form och funktion alltid har getts 
högst prioritering. 

 Ergonomiteorin är något som har varit centralt. Mycket utav detta kommer också naturligt men 
teorin har hela tiden hjälp min att inte glömma vissa delar. För att nämna några saker som fått 
genomslag så är handtaget mellan 30 och 45 millimeter i diameter rekommendationen är mellan 
30 och 50 millimeter. Inga skarpa kanter finns, handens neutralposition har bevarats och både 
styrkegrepp och precisionsgrepp är möjliga. Antropometridelen av ergonomin är dock något som 
inte använts överhuvudtaget. Detta framför allt för att den tillgängliga informationen baseras på 
brittiska män och erfarenheter, bland annat G-Mans, är att övriga världen till exempel Thailand 
har mycket mindre händer än vi i Nordeuropa. Därför har de antropometriska måtten lämnats och 
i stället har konkurrerande produkter från hela världen studerats och efterliknats. 

Sammantaget har teorin hjälp projektet även om viss information visat sig mer eller mindre 
värdelös. Hade inte en grundlig teoristudie genomförts hade inte samma goda resultat uppnåtts. 

5.2 Slutsats 

Sågen tillsammans med bälteshängaren är inte den ultimata hopfällbara kvistsågen men de 
kommer garanterat att slå sig in bland de bästa på marknaden. Det faktum att produkten är 
relativt mogen och att de endast är små skillnader mellan alla tillverkare gör att det inte är 
speciellt förvånande att den hopfällbara kvistsågen som tagit fram inte är speciellt annorlunda.  

Knappens placering på sidan gör att sågen blev säkrare och gör dessutom att den skiljer sig från 
de flesta andra tillverkare. Designen och ergonomin skiljer sig inte nämnvärt från konkurrenterna 
och om användarna föredrar denna handtagsutformning eller någon annan tillverkares är i 
huvudsak personliga åsikter. Dock har handtaget utformats för att möjliggöra flera olika grepp 
för olika storlekar på händer, åtminstone tre olika möjligheter till grepp finns. Mekanismen är 
inte heller den något exceptionellt men den är enkel, pålitlig och relativt billig. Det som gör att 
denna produkt kommer att stå ut och skilja sig är lösningen med bälteshängaren. I och med den 
löses två problem, nummer ett är att man vill kunna hänga upp sågen i bältet när man inte 
använder den. Problem nummer två, som ingen annan produkt på marknaden lyckats lösa, är 
enhandsutfällningen. I och med att sågen kan fällas in/ut och på samma gång sättas fast/tas loss 
från bältet gör produkten unik och kommer därför ge G-Man en fördel i konkurrensen om 
kunderna. Dessutom passar denna lösning bra in i G-Mans senaste lansering med ergonomiska 
och lätthanterliga hölster till sina fasta kvistsågar. För att detta ska fungera måste dock 
bälteshängaren utvecklas vidare. 

Sammantaget kan sägas att G-Mans hopfällbara kvistsåg avsevärt har förbättrats ur tillverknings- 
och monteringssypunkt och att sågen dessutom tillgodoser ett behov hos användarna som ingen 
annan tillverkare klarar på ett säkert och tillfredsställande sätt. Syftet med projektet var att 
genom detta produktutvecklingsprojekt hjälpa G-Man att vinna nya marknadsandelar genom att 
komplettera deras sortiment av kvalitetssågar. Detta anser jag att projektet har lyckats med i och 
med den nya hopfällbara kvistsågen och bälteshängaren bidrar ytterligare till att höja värdet av 
konceptet. Vidare var målet att ha en så nära produktionsfärdig produkt som möjligt när 
examensarbetet avslutades. Detta är inte lika självklart att det har uppnåtts, skulle mera tid ha 
funnits skulle arbetet ha blivit mera komplett och mindre jobb lämnats över till G-Man. Men å 
andra sidan har inte bara sågen utvecklats utan även en innovativ bälteshängare som också har 
tagit konstruktionstid i anspråk. Med det i åtanke tycker jag att projektet har nått målet som 
ställdes upp i början av projektet. Underlaget till en ny attraktivare hopfällbar kvistsåg har tagits 
fram och nu är det upp till G-Man att besluta om konceptet är så pass mycket bättre att de 
motiverar investeringar i ytterligare tid och de verktyg som krävs för att realisera produkten.  
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6  REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT 
ARBETE 

I detta kapitel ges författarens rekommendationer av vad som borde göras innan den hopfällbara 
kvistsågen kan sätts i produktion och lanseras.  

6.1 Hållfasthet 

En av de stora bitarna som har utelämnats är hållfastheten hos både sågen och bälteshängaren. 
Detta element har självklart funnits med men inga formella beräkningar eller liknande har 
utförts. Därför bör vissa svaga punkter kontrolleras innan en storskalig produktion sätts igång, 
förslagsvis med något FEM-program (Fenita elementmetoden-program). Om inte hela 
konstruktionen kontrolleras är min absoluta rekommendation att hela knappkonstruktionen 
kontrolleras och då framför allt spärrelementet. Vidare bör bälteshängaren undersökas där det 
finns en rad osäkerhetsmoment framför allt kring hållfastheten i de tunna väggarna och hur man 
bäst undviker att tänderna på klingan sliter ner utsatta delar på bälteshängaren i förtid.  

6.2 Vidare tester och produktförbättringar 

Eftersom bälteshängaren inte kan anses färdigutvecklad bör de slutgiltiga förslaget från detta 
projekt tas fram som en fysisk prototyp, testas och utvärderas. Vad sedan nästa steg blir bero på 
vad resultaten från dessa tester visar.  

Som togs upp i diskussionen är det inte heller helt självklart att bälteshängaren har en framtid 
vilket definitivt är något som bör undersökas vidare. En av nyckelfrågorna är om användarna 
faktiskt förstår hur man ska använda bälteshängaren och om de kommer att använda den. Därför 
är det en stark rekommendation att ett illustrativt och förklarande ”dokument” tas fram för att 
kunna se om bälteshängaren anammas av användarna. För att göra testet rättvisa bör även proffs 
tillfrågas, inte bara hobby användare som i de tidigare testerna, då proffsen troligen utgör en stor 
del utav de som skulle kunna tänkas använda bälteshängaren.  

6.3 Produktionsberedning 

Som nämns i avgränsningarna har varken handtagets eller bälteshängarens inre geometri 
behandlats varför detta bör göras för att göra produkterna både tillverkningsriktiga och mera 
ekonomiska. Det som framför allt bör behandlas är väggtjocklek och geometri i förhållande till 
funktion och tillverkningsbarhet. Vidare bör standardkomponenter som bult, mutter och fjäder 
hittas och produkten slutligen justeras efter dem för att nå målet på 25 kr/enhet. 

Verktyg för att tillverka klingan måste tas fram. I två av tre steg går det att använda befintliga 
verktyg med till det sista steget, infästningen, måste ett nytt verktyg tas fram för att klara den nya 
geometrin.  

Förutom detta måste tillverkningsmaterial väljas även om min rekommendation är att använda 
plast och gummi till handtaget precis som i de nyare modellerna av G-Mans kvistsågar. Till 
knappen bör något slitstarkt material väljas till exempel någon form av stål. Bälteshängaren tror 
jag kan tillverkas i plast, möjligen bör något mera slitstarkt material läggas in precis där tänderna 
sliter som mest. Allt detta är dock endast mina spekulationer och bör undersökas innan 
produktionen startas. 
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BILAGA A ANTROPOMETRISKA MÅTT FÖR 
HANDEN. 

I Figur 35 och Tabell 1 anges antropometriska mått för handen som beaktats vid konstruktionen 
av handtaget. 

 

Figur 35. Antropometriska mått för handen som visas i tabell 1 (källa Pheasant, 1996, sid 85). 

Tabell 1. Antropometriska mått för handen där SD står för standardavvikelse. Alla mått i mm. (källa Grahn, 2005, 
bilaga 1,  ursprungligen Pheasant, 1996). 
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BILAGA B GANTT-SCHEMA 

Tidsplaneringen i form av ett GANTT-schema ställdes upp i början av projektet för att sedan kontinuerligt uppdateras.   

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

Planering
Möten med Lars (handledare KTH) � � �

Planeringsrapport
Planeringsseminarium �

Förstudie
Användar intervjuer 
Frågeformulär
Öppen fråga på trädgårdsforum �

Kravspecifikation �

Idégenerering
Brainstorming och andra idémetoder
Workshop �

Studera andra produkter

Konstruktion
Utveckla konstruktioner
Utvärdera de olika konstruktionerna 
Detaljutveckling/vidareutveckling
Design och utformning av handtag

Prototyper och tester
Prototyputveckling
Tester

Övriga krav
Rapport
Framläggning 
Presentation G-Man

Vanligt arbete Tydligt avslut på fas/deadline � Möten � Edsbyn Inget fastställt

Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 Vecka 49
Aktivitet

Vecka 43 Vecka 44 Vecka 45 Vecka 50 Vecka 51 Vecka 52

Ju
lle

di
gt
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M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O 

Planering
Möten med Lars (handledare KTH) � �

Planeringsrapport
Planeringsseminarium

Förstudie
Användar intervjuer 
Frågeformulär
Öppen fråga på trädgårdsforum
Kravspecifikation

Idégenerering
Brainstorming och andra idémetoder
Workshop
Studera andra produkter

Konstruktion
Utveckla konstruktioner
Utvärdera de olika konstruktionerna �

Detaljutveckling/vidareutveckling �

Design och utformning av handtag �

Prototyper och tester
Prototyputveckling
Tester

Övriga krav rapporten till handledare rapporten till opponent
Rapport � �

Framläggning �

Presentation G-Man �

Vanligt arbete Tydligt avslut på fas/deadline � Möten � Edsbyn Inget fastställt

VeckVecka 8 Vecka 9 Vecka 10
Aktivitet

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7
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BILAGA C RISKANALYS 

I början av projektet gjordes en riskanalys som sedan kontinuerligt uppdaterats. 

Tabell 2. Riskanalysen. 

Minska sannolikhet Lindra konsekvens

Kontakten med G-Man 
fungerar inte 
tillfredsställande.

Missförstånd uppstår som 
kan leda till dubbelarbete, 
tidbrist, missförstånd med 
mera.

3 4 12
Upplysa G-Man om vikten av 
att kommunikationen fungerar.

Upprätta en plan för att 
förbättra situationen framöver.

Arbetsmiljön innehåller 
störmoment.

Kvaliteten och effektiviteten 
på arbetet blir lidande.

4 3 12
Ha tydliga regler för mig själv. 
Eliminera så många av 
störmomenten som möjligt.

Hitta en ny miljö att arbeta i.

Datorn kraschar Allt arbete går förlorat. 2 5 10
Se till att ha backuper på 
arbetet, använd mailen. 
Använda virusprogram.

Lämna in datorn för att få 
tillbaka informationen.

Utvecklar inte den produkt 
G-Man vill ha.

G-Man blir missnöjda och 
vill i värsta fall inte fortsätta 
med projektet.

2 4 8

Se till att ha tydliga mål som G-
Man har sett och godkännt. 
Upprätta bra kommunikation 
och inkludera G-Man i 
idégenerering och 
konceptutveckling.

Se till att leverera så bra 
underlag som möjligt så att en 
nyinriktning på projektet kan 
genomföras.

G-Man har inte tid att stötta 
projektet.

Kvaliteten och effektiviteten 
på arbetet blir lidande.

2 4 8

Anpassa mig efter deras 
schema för att kunna utnyttja 
perioder då de har tid. 
Informera om hur viktigt de är 
att jag får rätt stöd.

Anväda den information jag har.

Hittar ingen verkstad som 
kan hjälpa till med 
prototyperna.

Det blir ingen prototyp. 2 4 8
Börja leta efter olika möjliga 
verkstäder tidigt.

Göra en förenklad prototyp 
själv. Ta fram grafiskt underlag 
som ger en bra bild av hur det 
är tänkt att sågen ska se ut och 
fungera.

Vald lösning blir för dyr att 
tillverka.

G-man blir missnöjda. 
Omarbeta konstruktionen.

2 4 8
Ha bra kommunikation och 
inkludera G-Man i 
konstruktionsfasen.

Använda tidigare arbete för att 
hitta en ny lösning.

Ej kompatibla CAD-
program.

CAD kommunikationen blir 
mera komplicerad.

4 2 8 Utanför min kontroll. Använda neutralformat.

Den framtagna lösningen 
går inte att tillverka i G-
Mans regi.

G-Man måste hitta en 
partner som kan tillverka 
produkten.

4 2 8
Ha bra kommunication, även 
med produktionen.

Poängtera fördelarna med den 
valda lösningen.

Kunskapsbrist.
Kvaliteten blir lidande. 
Arbetet drar ut på tiden.

2 4 8
Utnyttja G-Mans, KTHs såväl 
som extern kompetens. Leta 
efter information i litteratur.

Revidera tidplanen. Använda de 
kunskaper jag har och hitta 
lösningar med hjälp av den 
kunskapen.

Jag blir långvarigt sjuk. Projektet blir inte klart i tid. 2 4 8 Utanför min kontroll.
Revidera tidsplanen och 
informera G-Man om läget.

Prototypen blir inte klar i tid. 

G-Man blir missnöjda. 
Projektet får förlängas 
alternativt får G-Man göra 
prototypen själva.

2 3 6

Tidigt i projektet hitta och ta 
kontakt med verkstäder som 
kan bli aktuella för 
prototyputveckling.

Förlänga projektet så att 
prototyperna blir klara. 
Informera G-Man så tidigt som 
möjligt att en prototyp inte 
rymms inom tidsramen.

Internet slutar fungera.
Kan inte arbeta som 
planerat.

3 2 6 Utanför min kontroll.

Reda ut och lösa problemet 
med leverantörnen. Hitta annan 
arbetsplats om jag måste 
använda internet.

Handledare på G-Man blir 
långvarigt sjuk.

Förlorad och försämrad 
kunskap inom området.

2 3 6 Utanför min kontroll.

Hitta och uppdatera den nya 
handledaren så snart som 
möjligt. Se till att gamla 
handledaren informerar nya om 
värdet av projektet.

Rapporten blir inte klar i tid. Projektet måste förlängas. 3 2 6 Successivt skriva på rapporten.
Arbeta intensivare. Överväga 
att inte ta med viss information.

G-Man vill inte längre satsa 
på projektet.

Måste hitta ett annat 
projekt/examensarbete.

1 5 5
Ha bra kommunication. 
Inkludera dem i arbetet så att 
de kan styra projektet dit de vill.

Ha bra kommunication och 
relation för att kunna hitta ett 
annat projekt inom G-Man.

Risktal       
S*K: 1-25

Riskåtgärder
Riskhändelse Konsekvens av händelse

Sannolikhet S: 
1-5

Konsekvens K: 
1-5
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BILAGA D KRAVSPECIFIKATION 

Kravspecifikationen återger kraven och önskemålen som ställts på produkten. De är indelade i 
projektkrav och produktkrav som dessutom är ytterligare kategoriserad för att underlätta 

läsningen. 

Projektkrav 

Projektet skall: 
1. vara klart den 9:e Mars 2009 
2. utföras i linje med vad som förväntas av ett examensarbete 
3. skapa värde för G-Man Tools AB  
4. resultera i en övergripande prototyp 

Produktkrav 

1. Generella krav 

Produkten skall: 
1.1. återge kvalitet 

Produkten bör: 
1.2. vara innovativ 

2. Funktionella krav 

Produkten skall: 
2.1. säkerställa att användaren inte kan skada sig på tänderna i transportläget 
2.2. minimera risken att användaren kan skadas på sågen vid in- och utfällning 
2.3. minimera risken att användaren kan skadas på sågen i sågläget 
2.4. vara lätt att fälla in och ut 
2.5. vara ergonomiskt utformad 

2.5.1. kännas bekväm i handen 
2.5.2. ha bra grepp  
2.5.3. ha bra grepp trots vått handtag 
2.5.4. kännas stabil 

2.6. tåla stötar och slag på 13 N, vilket motsvaras av ett fall från ca 2 meter 

Produkten bör: 
2.7. kunna fällas in och ut med en hand 
2.8. vara oberoende av höger- och vänsterhandsfattning 
2.9. kunna användas i flera olika vinklar (vinkeln runt z-axeln) 
2.10. kunna hängas upp för att torka 

3. Gränssnittskrav 

Produkten skall: 
3.1. ha utbytbart blad 

Produkten bör: 
3.2. kunna förvaras i ficka på arbetsbyxor 
3.3. kunna hängas i t.ex. bälte 
3.4. kunna använda sig av ”fiskars bladet” 
3.5. ha flera olika blad (utbytbara eller flera i ett) 
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4. Prestanda krav 

Produkten skall: 
4.1. ha en kling med längd mellan 150 mm till 250 mm 
4.2. ha en vikt mellan 150 g till 300 g 
4.3. kunna fällas in respektive ut på maximalt 5 sekunder 
4.4. klara en dragkraft på 200 N  

Produkten bör: 
4.5. ge fina snitt 
4.6. kunna fällas in respektive ut på maximalt 3 sekunder 

5. Designkrav 

Produkten skall: 
5.1. följa G-Mans övergripande design 
5.2. synas tydligt i trädgårdsmiljö 

Produkten bör: 
5.3. förhindra att skräp fastnar i mekanismen  

6. Tillverkningskrav 

Produkten skall: 
6.1. inte involvera komplicerade manövrar för att montera 

Produkten bör: 
6.2. kunna monteras i G-Mans regi 
6.3. kunna tillverkas i G-Mans regi 
6.4. inte kosta mer än 25 kr/enhet att tillverka 
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BILAGA E FRÅGORNA SOM LADES UT PÅ 
RESPEKTIVE FORUM 

I denna bilaga presenteras de inlägg som lades ut på Odla.nu respektive Utsidan.se. Båda 
inlagda den 29 oktober 2008.  

Odla.nu 

Inlagt med rubriken ”Hopfällbar kvistsåg, studentprojekt” under kategorin redskap, maskiner, 

växtbelysning. 

Hej. 

Mitt namn är Jens och jag läser mitt sista år på KTH och håller just nu på och utvecklar en 
hopfällbar kvistsåg. För att jag ska kunna göra detta till en så bra produkt som möjligt vill jag 
gärna ha åsikter och förslag på vad som gör en kvistsåg bra. 

Alla olika åsikter om vad som är bra, dåligt och så vidare uppskattas. Fråga är alltså vilka 
funktioner och egenskaper som du tycker gör en hopfällbar kvistsåg bra? Eller vilka funktioner 
och egenskaper du skulle vilja att en hopfällbar kvistsåg hade?  

Det behöver dock inte vara en hopfällbar kvist såg utan vad som gör en kvistsåg bra uppskattas 
också! 

Tack på förhand 

Jens  

Utsidan.se 

Inlagt med rubriken ”Hopfällbar kvistsåg, studentprojekt” under kategorin utrustning/allmänt. 

Hej. 

Jag heter Jens och läser mitt sista år på KTH och just nu håller jag på och utvecklar en hopfällbar 
kvistsåg (en fällkniv fast såg). För att kunna göra den här sågen så bra som möjligt vill jag därför 
ha användarnas åsikter. För det är i slutänden användarens åsikter som räknas.  

Jag skulle alltså vara hemskt tacksam för alla åsikter, förslag och visioner (inom vissa gränser) 
för vad som gör och vad som skulle göra en hopfällbar kvistsåg bra. Vilka funktioner och 
egenskaper tycker du att en bra hopfällbar såg måste ha?  

Den behöver inte nödvändigtvis vara hopfällbar, bara konceptet är de samma. Dvs. att tänderna 
är skyddade av handtaget vid transport. 

Tack på förhand  

Jens 
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BILAGA F INTERVJUGUIDE 

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna av användarna.  

Presentation 

� Presentera mig och vem jag är 

� Berätta kort om projektet.  

KTH… studentprojekt om kvistsågar… ställa lite frågor 

Frågor 

� Hur ofta använder du kvistsågen och vad använder du den till? 

� Vad för egenskaper och funktioner tycker du gör en hopfällbar kvistsåg bra? 

� Färg 

� Handtag 

� Vikt 

� Storlek 

� Ska den spärras i hopfällt läge 

� Gå att använda med en hand (in- och utfällning) 

� Gå att fästa i bältet eller kanske ett fodral 

� Flera olika blad 

� Kunna användas i flera olika vinklar 

� Vilken vinkel är optimal 

� Vilka egenskaper måste den absolut ha för att du skulle köpa den? 

� Vad för egenskaper och funktioner tycker du gör en hopfällbar kvistsåg dålig? 

� Är det något du saknar hos befintliga produkter som du skulle vilja ha? 

Avslut 

� Tacka  

� Om det känns motiverat fråga om jag får höra av mig igen. 
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BILAGA G ETT URVAL AV SKISSER FRÅN 
IDÉGENERERINGEN 

En urval av idéerna som framkom under idégenereringsfasen presenteras nedan, helt utan 
rangordning och oberoende av hur långt de kom i utvecklingsprocessen. Vissa presenteras med 

bild för att öka förståelsen. 

� Tänder på båda sidor om bladet. 

� Två separerade blad som bearbetar grenen från två olika sidor som ger snabbare avverkning. 
Se figur 36. 

 

Figur 36. Dubbla blad för snabbare avverkning. 

� Snodd, för att kunna fästa sågen runt handled eller hänga runt halsen. 

� Litet förvaringsutrymme i bakändan av handtaget där till exempel borste, trädvårdprodukter 
eller smörjolja skulle kunna förvaras. 

� Integrerad spärr i handtaget som gör att bladet inte går att fälla in medan handen sluter om 
handtaget, dödmansgrepp fast omvänt. Se figur 37.  

 

Figur 37. Dödmansgrepp. 

� Möjlighet att kunna fylla handtaget med varmt vatten för att hålla det varmt om vintern. 

� Skapa värme i handtaget genom att utnyttja friktionsvärmen som bildas i bladet. 

� ”Turn-around-blade” för ökad precision. Se figur 38. 

 

Figur 38. ”Turn-around-blade”. 

� Låsningen bör ”snäppa/klicka” så användaren får en bekräftelse om att sågen har låsts 
ordentligt. 
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� Två sågar i en med olika tandningar på bladen, bladen kommer ut ur olika ändar. Se figur 39. 

 

Figur 39. Två olika klingor för olika ända mål. 

� Inbyggd teleskoparm för ökad räckvidd. 

� Glidskydd så att ingen risk finns att slinta med handen på handtaget, till exempel 
gummigrepp eller formbetingat i både bak- och framända.  

� ”Lågt” blad för att komma åt i trånga lägen. Se figur 40.  

 

Figur 40. Till vänster en vanlig konfiguration och till vänster ett smalt blad för att komma åt i trånga utrymmen. 

� Borstar som automatiskt rengör bladet när den ska skjutas in i handtaget, vilket skyddar 
mekanismen mot smuts. 

� Tumgrepp för ökad precision. 

� Sekatör och hopfällbar såg i ett. Se figur 41. 

 

Figur 41. Två olika varianter på sekatör inbyggt tillsammans med sågen. 

� Bladet monteras med snäppfästen i stället för bult och mutter vilket underlättare både för 
monteringen och för snabbt byte av blad vid behov. 

� Tydlig färg som inte går att missa i trädgårdsmiljö, förslagsvis orange eftersom det är G-
Mans kännetäcken. Orange och svart används flitigt i både loggan och till handtagen.  

� Stilettblad, det vill säga att sågen skjut ut med hjälp av en fjäder och manövreras med en 
tryckknapp 

� Skapa naturliga linjer, till exempel bör klingas rygglinje fortsätta i handtaget. Det ger sågen 
ett harmoniskt och rent intryck. Se figur 42. 
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Figur 42. Till vänster följer handtagets linje klingans till höger exempel på hur det inte ska göras. 

� Hål i bakändan för att kunna fästa till exempel en nyckelring eller snöre eller hänga upp den 
på en spik. 

� Enhandsutfällning. Handtagets bakända går att öppna mot benet för att sedan kunna fälla ut 
sågen med hjälp av benet. Se figur 43. 

 

Figur 43. Enhandsutfällning har lösts med en lös bakända på handtaget. 
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BILAGA H BESKRIVNINGAR AV DE FYRA OLIKA 
KONCEPTFÖRSLAGEN 

Nedan ges en mera detaljerad bild av de olika koncepten som presenterades för G-Man. Fokus 
har lagts vid förklaringar och att illustrera speciella tankar och stora och små finesser som 

kunde vara av intresse inför valet av koncept.  

# 1 Knapp på sidan 

 

Figur 44. Koncept # 1 knapp på sidan med vyer från höger-, ovan-, vänster- och undersidan. 

Sågen bygger på de traditionellt hopfällbara sågarna. Det vill säga att klingan viks tillbaka mot 
handtaget där tänderna skyddas av handtaget så varken tänder, annan utrustning eller 
personskador kan uppstå. Låsmekanismen består av en fjäderbelastad knapp som placerats på 
ena sidan av sågen, vänster. Detta gör den mera fördelaktig för högerhänta men vill man kan 
sågen ställas om för att passa vänsterhänta. Bladlängden är ca 20 cm där lite drygt 15 cm är 
tandad. Detta innebär att den bearbetas med ”3-stick”. Ett stick är en tum och tillika längden på 
det verktyg som G-Man använder för att skapa tandningen på klingan. Detta ger ett handtag på 
lite drygt 20 cm. Handtaget har dessutom ett tumgrepp för ökad precision och ett genomgående 
hål i bakändan för upphängning. Bladet kan enkelt bytas ut, oberoende av låsningsmekanismen. 

Fördelarna med detta koncept är framför allt att användaren naturligt flyttar undan fingrarna från 
skåran, där bladet ska in vid infällningen, eftersom knappen sitter på sidan. Dessutom är den 
”klassiskt hopfällbar” som anses robust och mekaniken är enkel. De stora nackdelarna är att 
sågen är höger- och vänsterhands beroende på grund av att knappen sitter på ena sidan och att 
konceptet inte är speciellt innovativt, sågen riskerar att försvinna i mängden.  

Som man kan se i figur 44, ovan- och undersidan, börjar handtaget längst upp mot klingan lite 
bredare för att smalna av mot mitten och sedan bli som bredast i bakändan. Detta för att minska 
risken att handtaget ska glida ur handen vid användningen men ändå tillåta att man kan använda 
hela bakändan för handens grepp. Tumgreppet på ovansidan av handtaget ger en bättre precision 
i krävande situationer. Dessutom har både tumgreppet och undersidan av handtaget belagts med 
gummi för att öka greppstyrkan, orange. 

Designen är gjord med intensionen att passa till G-Mans senast lanserade kvistsåg med det 
karaktäristiska tumgreppet och undersidan i orange och hålet i bakändan. I figur 45 kan man 
även se ”G-Man loggan” som är nedsänkt i tumgreppet precis som på deras nya kvistsåg.  
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Figur 45. G-Mans logga nedsänkt i tumgreppet. 

Principen för mekanismen med låsningen på sidan är relativt enkel. En knapp med tillhörande 
fjäder monteras på vänster sida (för högerhänta) och skjuts genom hela handtaget där sedan 
motsvarande skruv fäster hela anordningen, tvärtom för vänsterhänta. Se figur 46. Detta kan 
göras både med bladet isatt eller med det borttaget. 

 

Figur 46. Mekanismens delar; knappen fjädern och skruven. 

Mekanismen förklaras lättast genom att titta på knappen. Knappen består av tre delar, huvudet 
som är själva knappen, den genom gående axeln och spärrmaterialet, se figur 47.  

 

Figur 47. Knappen med dess tre olika delar. 

Huvudet är den delen som syns och som används för att hantera mekanismen. Spärrdelen har ett 
spår i sig där klingan ryms när sågen ska fällas ut respektive in. I normalläget ligger spärrdelen 
och håller fast klingan i ett av dess motsvarande hål, se figur 48. När sedan sågen ska fällas in 
eller ut trycker man på knappen vilket gör att spåret i spärrdelen kommer mitt för bladet och 
frilägger det. Bladet spärras sedan när knappen släpps och ett av hålen i  bladet kommer mitt för 
spärrdelen så att fjädern trycker tillbaka knappen till ursprungsläget.  

 

Figur 48. Bladets infästning där hålen för spärren syns läns kanten på klingan och knappens normalläge som låser 
klingan.  
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# 2 Vridknappen 

 

Figur 49. Koncept # 2 Vridknappen med vyer från höger-, ovan-, vänster- och undersidan. 

Sågen bygger på de traditionellt hopfällbara sågarna. Det vill säga att klingan viks tillbaka mot 
handtaget där tänderna skyddas av handtaget så varken tänder, annan utrustning eller 
personskador kan uppstå. Låsmekanismen består av en hylsa som sluter om hela framändan på 
handtaget som vrids för att låsa respektive låsa upp sågen. Mekanismen hanteras alltså med en 
enda stor vridknapp. Bladlängden är ca 20 cm där lite drygt 15 cm är tandad, 3-stick. Vilket ger 
ett handtaget på lite drygt 20 cm. Handtaget är här helt rakt vilket ger fördelen att hela bladet kan 
integreras i handtaget och nackdelen att sågvinkeln inte blir optimal. Observera att detta bara är 
ett förslag på handtag och att det kan utformas annorlunda. 

De största fördelar med konceptet är att den är innovativ, den har enkel mekanik som ger enkel 
montering och att den är oberoende av vänster- och högerhands fattning. Nackdelarna är att 
användaren inte får någon bekräftelse på att sågen är låst, till exempel genom klick. Hela sågen 
måste monteras isär för att byta blad och knappen riskerar att bli svår att hantera i till exempel 
regn på grund av att den kräver hög friktion mellan hand och knapp. 

Handtaget har gjorts helt rakt med en utbuktning i mitten av handtaget i höjdled och med 
motsvarande inbuktning på bredden för att öka greppstyrkan, se figur 49. Detta gör bakändan 
tjockare vilket i sin tur gör att handtaget inte lika lätt glider ur handens grepp. Handtaget består 
av en stomme av svart plast som är beklädd med orange gummi längs stora delar av ryggen och 
sidorna och en liten del av undersidan, se figur 49 (ljusare motsvaras av orange). Dessa ger bättre 
grepp och tjänar också som designelement som ger sågen dess utseende.  

I framändan på handtaget är sågen som tjockast på bredden och det beror på att vridknappen har 
gjorts bredare för att tum- respektive pekfingergrepp ska få plats. Dessa är nedsänkta och 
beklädda med gummi för att öka friktionen, se figur 50. 

 

Figur 50. Vridknappens nedsänkta tum- och pekfingergrepp på respektive sida. 
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Låsningsmekanismen är mycket enkel och går helt enkelt ut på att man spärrar klingan genom att 
föra över en spärr, hela vridknappen, över spåret som klingan fälls in i, se figur 51. 

 

Figur 51. Låsningen från vänster: Låst utfällt, öppen och låst infällt.  

En av de stora fördelarna med sågen är den enkla monteringen tack vare avsaknaden av fjädrar. 
Att den saknar fjäder är dock en nackdel vid hanteringen eftersom den inte låser automatiskt utan 
kräver en aktiv rörelse utav den som hanterar sågen. Skulle man vilja ha den automatiska 
låsningen skulle det gå att lösa men då blir det flera delar och monteringen tar längre tid. Den 
skulle dock fortfarande vara lättare att montera än de traditionella lösningarna. 
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# 3 Dubbel utskjutbar 

 

Figur 52. Koncept # 3 Dubbelutskjutbar med vyer från höger-, ovan-, vänster- och undersidan. 

Sågen är av samma princip som fiskars. Det vill säga att bladen skjuts in och ut genom 
framändan på handtaget så att tänderna i inskjutet läge skyddas av handtaget så varken tänder, 
annan utrustning eller personskador kan uppstå. Konceptet har dessutom som namnet antyder två 
olika blad för olika ändamål, till exempel färskt och torrt trä. Låsningen sker genom att 
knapparna som går in till bladen skjut uppåt eller nedåt i fram- respektive bakkant vilket gör att 
knapparna kommer ur spåret i mitten av handtaget och sågen låses. Bladlängden är ca 20 cm där 
lite drygt 15 cm är tandad, 3- stick. Vilket ger ett handtaget på lite drygt 20 cm. Handtaget i den 
här konfigurationen har egentligen inga finesser utan har en elliptisk form i tvärsnittet som är 
utsträckt i en båge.  

Fördelarna med konceptet är att två blad är sällsynt, ”Fiskarsbladet” kan användas utan 
modifieringar och att skjutmekanismen är säker. Nackdelar är att det känns som en kopia av 
Fiskars såg, extra känsligt eftersom G-Man troligen ska tillverka fiskars blad. Dessutom är det 
tveksamt om det finns en marknad för dubbelbladiga sågar. Slutligen måste klingorna beläggas 
med plast som håller dem i position i handtaget och denna konstruktion riskerar att bli vek. 

Handtaget är böjt i en bågform som gör att en bra vinkel erhålls vid sågningen och de raka 
bladen får precis plats inuti handtaget och kan skjutas fram och tillbaka utan att ta i väggarna. 
Som handtaget är konstruerat i denna konfiguration finns inga finesser utom en beläggning i 
orange gummi för att öka greppvänligheten, ljusgrått i figur 52. Vill man kan handtaget dock 
modifieras så länge håligheten inuti handtaget har en jämn kurvform och kan rymma bladen i 
hela tvärsnittet. I figur 52 kan man också se det spår som löper längs vänster sida på handtaget 
där de båda knapparna går igenom handtaget och in till bladen. 

Mekanismen kan delas in i två delar, en för varje blad, som fungerar på exakt samma sätt men 
som ser lite olika ut beroende på att bladen ligger i lite olika positioner. Funktionen förklaras 
lättast i samband med att monteringen förklaras då alla ingående detaljer beskrivs. Den första av 
mekanismens delar är även en av nackdelarna med detta koncept. Det är en plastdetalj som måste 
fästas på bladen se figur 53.  
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Figur 53. Bladen med respektive plastdetalj som måste fästas i bakkant. 

De båda plastdetaljerna har samma funktion men ser lite olika ut. Båda har ett spår där knappen 
monteras, upp till höger i den vänstra figuren i figur 53. Båda har också ett genomgående spår 
där den andra klingan ligger. Det finns en uppenbar risk att plastdetaljerna blir för veka men för 
att förhindra det skulle ett spår kunna införas i handtaget med motsvarande hake på 
plastdetaljerna som då skulle stödja upp hela konstruktionen. Anledningen till att plastdetaljen 
sitter och ser ut som den gör är av två anledningar. För det första måste knapparna fästa i något 
och för de andra måste sågarna löpa perfekt inuti handtaget. Nästa steg i monteringen är att föra 
in dessa båda klingor, en i taget och på samma gång sätt dit respektive knapp, se figur 54. Det 
sista som görs är sedan att sätta dit ett par bakstycken som håller knapparna på plats. 

 

Figur 54. Monteringen av bladen och knapparna i handtaget. 
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Bälteshängaren 

 

Figur 55. Bälteshängaren i olika vyer, tänkt att den sitter i bältet på höger höft.  
Från vänster: 3-D, bakifrån, sidan och underifrån.  

Bälteshängaren är en extra detalj som gör att sågen går att fästa i bältet. Den stora fördelen med 
just den här lösningen är att in- och utfällningen av sågen med hjälp av bälteshängaren kan göras 
med en hand. Vidare får sågen en naturlig förvaringsplats när man arbetar och konceptet med 
funktionellt hölster passar bra i G-Mans produktlinje. Nackdelarna är att en extra detalj måste 
tillverkas, handtaget måste anpassas för att lösningen ska fungera och den passar endast till de 
hopfällbara varianterna, alltså inte skjutvarianter. Bälteshängaren visas från några olika vyer i 
figur 55. 

Bälteshängaren bygger på att klingan på sågen förs in och igenom bälteshängaren. Sedan förs 
hela handtaget över bälteshängaren och sågen låses i sitt innersta läge, precis som om den skulle 
fällas ihop och låsas utan bälteshängaren, se figur 56.  

 

Figur 56. Från vänster till höger fastsättning av sågen i bälteshängaren och utfällning från höger till vänster. 

Sågen är nu låst i alla frihetsgrader utom rakt nedåt. För att sågen inte ska falla rak ner måste det 
därför finnas en ”spärr” på handtaget. Eller mera korrekt får spåret som klingan löper i inte gå 
hela vägen ut ibakändan, se figur 57. 
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Figur 57. Bilden till höger visar hur handtaget skulle kunna se ut för att bälteshängaren skulle fungera. 

Bälteshängarens övre del måste vara mycket smal eftersom den ska in i spåret som klingan löper 
i. Detta leder till att hålet där klingan ska föras in i bälteshängaren måste vara litet vilket gör det 
svårt att pricka. Därför finns en extra triangelformade utskjutningen som hjälper användaren att 
föra igenom klingan, se figur 58. 

 

Figur 58. Den triangelformade utskjutningen hjälper till att guida klingan igenom bälteshängaren. 

På baksidan av bälteshängaren går spåret för bältet, att spåret ska sitta där är inte helt självklart 
det skulle även kunna sitta på ena sidan, se figur 59. De olika placeringarna ger endast en 
marginell skillnad vid handhavandet av sågen. Den första gör att sågen lägger sig vinkelrätt ut 
från höften medan den andra gör att sågen lägger sig längs med höften. 

  

Figur 59. Till vänster spåret för bältet placerat på baksidan och till höger spåret längs ena sidan. 
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BILAGA I UTVÄRDERINGEN AV KONCEPTEN 

Utvärderingens två olika steg med den parvisa jämförelsen av kriterier och utvärderingen. 

Tabell 3. Utvärderingen, först den parvisa jämförelsen och sedan utvärderingsmatrisen.  
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Låsning (säkerhet) 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3
Enhandsanvändning (med eller utan hölstret) 0 0 - 0,5 0,5 0,5 1 0 1 0,5 4 2
Oberoende av höger- och vänsterhandsfattning 0 0 0,5 - 1 0 0 0 0,5 0 2 1
Smidigt byte av blad 0 0 0,5 0 - 0 0 0 0,5 0 1 1
Montering 0 0 0,5 1 1 - 0,5 0 1 0,5 4,5 2
Tillverkning 0 0 0 1 1 0,5 - 0 1 0,5 4 2
Känslan 0,5 0 1 1 1 1 1 - 1 1 7,5 3
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BILAGA J VERIFIERING MOT 
KRAVSPECIFIKATIONEN 

I detta dokument redovisas kortfattat vilka krav och önskemål som har uppnåtts. Alla dessa krav 
har dock inte gått att kontrollera ännu då utvecklingen inte är helt klar. Kravspecifikationens 

struktur och indelning används även till detta dokument för att underlätta förståelsen. Endast 
produktkraven har verifierats. 

1. Generella krav 

Produkten skall: 
1.1. återge kvalitet 

Subjektiv bedömning när en fullständig produkt eller prototyp tagits fram 

Produkten bör: 
1.2. vara innovativ 

Uppfyllt genom enhandsutfällningen 

2. Funktionella krav 

Produkten skall: 
2.1. säkerställa att användaren inte kan skada sig på tänderna i transportläget 

Uppfyllt med spärr i infällt läge 
2.2. minimera risken att användaren kan skadas på sågen vid in- och utfällning 

Uppfyllt med hjälp av knappen på sidan behöver användaren inte ha fingrarna över 
klingans spår 

2.3. minimera risken att användaren kan skadas på sågen i sågläget 
Uppfyllt med spärr i utfällt läge 

2.4. vara lätt att fälla in och ut 
Uppfyllt, är likvärdig med dagens dessutom går den att fälla ut med en hand 

2.5. vara ergonomiskt utformad 
2.5.1. kännas bekväm i handen 

Uppfyllt genom subjektiv bedömning 
2.5.2. ha bra grepp  

Uppfyllt genom subjektiv bedömning 
2.5.3. ha bra grepp trots vått handtag 

Kontrolleras med rätt material genom subjektiv bedömning 
2.5.4. kännas stabil 

Uppfyllt genom subjektiv bedömning 
2.6. tåla stötar och slag på 13 N, vilket motsvaras av ett fall från ca 2 meter 

Testas på färdig produkt eller prototyp 

Produkten bör: 
2.7. kunna fällas in och ut med en hand 

Uppfyllt med bälteshängaren 
2.8. vara oberoende av höger- och vänsterhandsfattning 

Delvis uppfyllt då den går att göra om efter höger- respektive vänsterhandsfattning 
2.9. kunna användas i flera olika vinklar (vinkeln runt z-axeln) 

Ej uppfyllt 
2.10. kunna hängas upp för att torka 

Uppfyllt med hål i bakändan 
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3. Gränssnittskrav 

Produkten skall: 
3.1. ha utbytbart blad 

Uppfyllt, bladet skruvas fast  

Produkten bör: 
3.2. kunna förvaras i ficka på arbetsbyxor 

Uppfyllt då den är hopfällbar 
3.3. kunna hängas i t.ex. bälte 

Uppfyllt med bälteshängaren 
3.4. kunna använda sig av ”fiskars bladet” 

Ej uppfyllt 
3.5. ha flera olika blad (utbytbara eller flera i ett) 

Ej uppfyllt 

4. Prestanda krav 

Produkten skall: 
4.1. ha en kling med längd mellan 150 mm till 250 mm 

Uppfyllt klingans totala längd 195 mm (från framkant till slut på tandning 155 mm) 
4.2. ha en vikt mellan 150 g till 300 g 

Kontrolleras när material bestämts 
4.3. kunna fällas in respektive ut på maximalt 5 sekunder 

Uppfyllt både med och utan bälteshängaren 
4.4. klara en dragkraft på 200 N  

Kontrolleras när produkten specificerats fullständigt 

Produkten bör: 
4.5. ge fina snitt 

Uppfyllt med konslipning av bladet 
4.6. kunna fällas in respektive ut på maximalt 3 sekunder 

Uppfyllt både med och utan bälteshängaren 

5. Designkrav 

Produkten skall: 
5.1. följa G-Mans övergripande design 

Uppfyllt genom subjektiv bedömning 
5.2. synas tydligt i trädgårdsmiljö 

Uppfyllt, mycket orange färg på handtaget 

Produkten bör: 
5.3. förhindra att skräp fastnar i mekanismen  

Delvis uppfyllt där det har gått har skräp stängts ute 

6. Tillverkningskrav 

Produkten skall: 
6.1. inte involvera komplicerade manövrar för att montera 

Uppfyllt genom tester och subjektiv bedömning 

Produkten bör: 
6.2. kunna monteras i G-Mans regi 

Delvis uppfyllt vissa moment kommer göras hos G-Man 
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6.3. kunna tillverkas i G-Mans regi 
Delvis uppfyllt vissa moment kommer göras hos G-Man 

6.4. inte kosta mer än 25 kr/enhet att tillverka 
Kontrolleras när produkten specificerats fullständigt 

 


