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Sammanfattning  
Projektet utfördes för Hewsaw Sverige AB i syftet att underlätta bytet av 

sågklingor på deras sågmaskinslinjer. Detta genom att minska tiden det 

tog att genomföra bytet med minst två minuter och förbättra ergonomin 

för arbetarna. Arbetet begränsades till 400 timmar per person och ett 

färdigt koncept togs fram utan några produktionsritningar. En fältstudie 

på Östavalls sågverk gjordes, där säkerhetsbrister och viktiga mått 

noterades. Bytet av sågklingorna filmades och en aktivitetsanalys 

skapades därefter med en tidsaspekt för varje aktivitet. Det visade sig att 

majoriteten av tidsåtgången gick åt till att skruva i och ur bultar, göra rent 

i och kring maskinen samt att hämta och lämna klingor. En 

kravspecifikation skapades varpå brainstorming i grupp genererade ett 

flertal potentiella lösningar på problemet. Dessa utvärderades sedan med 

Pughs konceptvalsmatris i flera omgångar. Det slutgiltiga konceptet 

bestod av en verktygsförvaring, en sågklingförvaring, ett multiverktyg 

och att klingornas flänsar hade samma håldiametrar för bultarna. 

Renblåsning innan maskinen stannat var även en del av slutkonceptet. En 

ergonomistudie gjordes som fokuserade på hur förflyttningar och lyft 

påverkar ländryggen. Den befintliga lösningen gav ett RWL 

(Rekommenderad viktgräns) på 10 kg och ett LI (Lyftindex) på 0,7. Det nya 

konceptet gav ett RWL på 11 kg och ett LI på 0,6, vilket är en förbättring. 

Denna gav också en potentiellt insparad tid på 4,5 minuter och den nya 

designen på upplägget bidrog även till en ökad säkerhet. 3D modeller 

skapades i Solidworks varpå en momentutvärdering gjordes kring dess 

masscentrum och renderingar i presentationssyfte skapades. Samtliga 

uppsatta mål i rapporten uppfylldes. 

Nyckelord: Sågklinga, ergonomi, säkerhet, Hewsaw Sverige AB, Veisto 

Oy 
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Abstract 
The project was made for Hewsaw Sweden AB to improve the change of 

saw blades on their saw machine lines, by reducing the time it took to 

complete the change by at least two minutes and improving the 

ergonomics of the workers. The work was limited to 400 hours per person 

and a complete concept was produced without any production drawings. 

A field study on Östavall sawmill was made, where safety deficiencies 

and meaningful measurements were noted. The change of saw blades 

was filmed and an activity analysis was then created with a time aspect 

for each activity. It turned out that the majority of the time was spent 

screwing bolts in and out, cleaning inside and around the machine and 

leaving and fetching the blades. A requirement specification was created 

and with brainstorming in groups, several potential solutions to the 

problem were generated, which were evaluated with Pugh's concept 

selection matrix in several rounds. The new concept consisted of tool 

storage, blade storage, a multi-tool, flanges with the same bolt diameter 

and that the machine was blown clean inside before it stops. An 

ergonomics study was done which focused on the lifting of the sawblades 

and how it influenced the lumbar spine. The existing solution had a RWL 

of 10 kg and a LI of 0.7. The new concept gave a RWL (Recommended weight 

limit) of 11 kg and a LI (Lifting index) of 0.6, which is an improvement. 

This new solution also gave a potentially saved time of 4.5 minutes and 

the new design of the layout also contributed to increased safety. 3D 

models were created in Solidworks and the torque of the center of mass 

was observed. Which then were rendered in Keyshot in presentation 

purposes. All the goals set out in the report were met. 

Keywords: Sawblade, ergonomics, safety, Hewsaw Sweden AB, Veisto 

Oy 
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 
 

AL Lower Action Limit, den nedre lyftgränsen för maxvikten. 

AL värdet är beroende av starthöjden på lasten, distansen 

lasten rörde sig uppåt, avståndet från kroppen till lasten 

och frekvensen av lyftandet. [1] 

MPL Maximum Permissible Load, anger ett värde som är tre 

gånger så stort som AL-värdet och lasten får då inte lyftas 

under några omständigheter utan att vidta åtgärder. [1] 

MSD Musculoskeletal Diosorder (sv. Muskuloskeletal sjukdom) 

är skador på muskler, leder, ligament och orsakas på 

grund av upprepade rörelser, kroppens position och 

hållning [2]. 

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health är en 

nationell organisation i USA som jobbar mot en 

hälsosammare och säkrare arbetsmiljö. [1] 

OSHA Occupational Safety and Health Administration är en 

organisation i USA som jobbar för att stärka säkerheten 

och hälsan på arbetsplatser. 
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Matematisk notation 
Symbol           Beskrivning  

𝐴𝑀 Asymmetry multiplier (sv. Asymmetrisk multiplikator), där 

A är vinkelförflyttningen i det horisontala planet. [1] 

𝐶𝑀 Coupling multiplier (sv. Grepp multiplikator), där C 

indikerar kvalitén på greppet mellan hand och last. [1] 

𝐷𝑀 Distance multiplier (sv. Avstånds multiplikator), där D är 

den vertikala förflyttningen från start till slutpunkt. [1] 

𝐹𝑀 Frequency multiplier (sv. Frekvensmultiplikator), där F är 

frekvensen för lyftningar och sänkningar per minut och är 

beroende av tiden det tar för uppgiften att utföras. [1] 

𝐻𝑀 Horizontal multiplier (sv. Horisontal multiplikator) där H är 

det horisontala avståndet från fotleden till lasten. [1] 

𝐾 Klingans ytterdiameter. 

𝐿 En klingas genomsnittliga massa med fläns. 

𝐿𝐶 Load constant (sv. lastkonstanten) är ett givet värde på 23 kg. 

[1] 

𝐿𝐼 Lifting index (sv. Lyftindex), uppskattning av fysisk 

påfrestning vid lyft och anger hur stor risk det är att skador 

uppstår [3]. 

𝑅𝑊𝐿 Recommended weight limit (sv. Rekommenderad viktgräns), 

anger den vikt som rekommenderas för att inga skador ska 

förekomma vid lyft [3]. 

𝑉𝑀 Vertical multiplier, där V är vertikala avståndet från golvet 

till lyftpunkt. 

𝑑 Klingans innerdiameter.  

𝑚 Klingans massa. 

𝑟 Det minimala tillgängliga avståndet mellan klingorna. 

𝑢 Tillgängligt utrymme vid sågmaskinen. 
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1 Inledning  
Hewsaw Sverige AB är ett dotterbolag till Veisto Oy som tillverkar 

sågverkslinjer som sågar stockar till brädor och plankor. Hewsaw Sverige 

AB står främst för marknadsföringen och servicen av sågmaskinerna 

inom området Sverige, Norge och Danmark och har i nuläget sju 

anställda på svensk mark. 

I sågverksindustrin finns det fortfarande mycket som kan förbättras. 

Därför har en undersökning kring detta gjorts, mer exakt inom 

sågklingsbyten. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Arbetet undersöker bytet av sågklingor hos Hewsaws sågmaskiner då 

detta tar väldigt. Problemet grundar sig först och främst i de ekonomiska 

aspekterna, då sågklingorna blir slöa efter ungefär tio timmars sågning 

måste de bytas ut och slipas för att behålla sin precision. För att byta 

sågklingorna behöver hela sågverkslinjen stannas upp och vara 

stillastående tills detta byte har skett. Under produktionsstoppet så går 

företaget miste om hundratals osågade meter stock, vilket leder till en 

minskad produktionsmängd av plankor och brädor. Det blir därmed en 

kostnadsfråga för samtliga sågverksindustrier. En maskin som står stilla 

inbringar inga pengar. Några andra aspekter som är viktiga är 

säkerheten, samt ergonomin. Då sågklingorna är vassa och arbetet utförs 

under tidspress så kommer alltid en skaderisk att finnas. Allt ifrån att 

snubbla över lufttrycksslangarna till att skada sig på sågklingorna. 

Utifrån det ergonomiska perspektivet kan belastningar på personalen 

noteras, då det är många lyft från mark upp till sågspindeln för 

sågklingorna. Renligheten är också av betydelse inom sågverket. Skulle 

till exempel sågspån hamna mellan klingornas fläns och axelns infästning 

så skulle det leda till sned, okontrollerbar sågning som ger oprecisa 

resultat. 

1.2 Övergripande syfte 

Arbetet syftar till att få en förbättrad ergonomisk och säker arbetsmiljö 

samt att minska den tid det tar att genomföra klingbyte på Hewsaws 

sågmaskiner.  
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet utfördes av två personer och tiden begränsades till att beröra 30 

högskolepoäng, vilket motsvarar 800 timmars arbete. Andra 

begränsningar i projektet var kostnaderna för tillverkning av eventuella 

prototyper. Allt avslutades i ett färdigt koncept utan några färdiga 

produktionsritningar. Avgränsningen på ergonomistudien innebär att 

enbart förflyttningar och lyfts påverkan på ländryggen ska beröras.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Projektets mål är att minska den tid det tar för att genomföra klingbytet 

på Hewsaws sågmaskiner med minst 2 minuter. För att uppnå det ska ett 

färdigt koncept tas fram i Solidworks samt ska en ergonomiutvärdering 

för förflyttningar och lyfts påverkan på ryggen genomföras.  

1.5 Översikt  

Kapitel 1, Inledning, beskriver rapportens problemmotivering, dess 

övergripande syfte, vilka begränsningar som finns, de uppsatta 

verifierbara målen, de samhällsetiska aspekterna samt författarnas 

bidrag. 

Kapitel 2, Teori, tar upp Hewsaw Sverige ABs företagsbakgrund, 

sågverkslinjen Hewsaw SL250 2.2 samt det tekniska bakom den gjorda 

ergonomistudien. Pughs matris förklaras samt en del om säkerhet och 

olycksförebyggande åtgärder tas upp. 

Kapitel 3, Metod, går igenom vilken utrustning och vilket 

tillvägagångsätt som har använts för att uppnå diverse resultat. 

Kapitel 4, Resultat och Diskussion, ger en djupare inblick i den gjorda 

marknadsundersökningen och fältstudien på Östavall sågverk. 

Problemets aktivitetsanalys och kravspecifikation tas upp samt den 

genomförda idégenererings- och utvärderingsprocessens resultat visas. 

Ergonomiutvärderingen av slutkonceptet behandlas och bilder på de 

framtagna 3D modellerna presenteras. 

Kapitel 5, Slutsats, binder ihop och återkopplar det uppkomna resultatet 

med målen för projektet. 



Förbättring av sågklingsbyte 

I tids- och ergonomiska perspektiv 

Patrik Norman & Louise Sundström  

Inledning 

2019-06-09 

 

3 

 

1.6 Samhällsetiska aspekter 

Konceptet som ska tas fram kommer att leda till en ökad säkerhet inom 

sågverksbranschen genom att minska de existerande riskerna. En bättre 

ergonomisk situation än den nuvarande lösningen kommer i sin tur 

minska belastningarna på arbetarna vilket bidrar till bättre hälsa och 

mindre sjukskrivningar. Tiden som kommer att sparas in på konceptet 

blir en ekonomisk tillväxt för företaget och dess kunder.  

1.7 Författarens bidrag 

Rapportens författare har gemensamt bidragit till samtliga delar. 
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2 Teori  

2.1 Hewsaw Sverige AB 

Historien bakom Hewsaw Sverige AB sträcker sig tillbaka till 1950-talet. 

Den flitige småbrukaren Evert Rautio från Savolax, Finland, hade fyra 

söner. De fick tidigt bidra till försörjningen genom att arbeta i skogen och 

på den lilla åkermarken som familjen ägde. Utan något kapital lyckades 

bröderna hemma i sin verkstad svetsa ihop bland annat en cirkelsåg, en 

traktor och ett släp för stenblock, allt av gamla motorer, järnskrot och 

övergivna maskiner. Ett årtionde senare utvecklade de sin första 

bilningsmaskin för koniska sparrar. [4] 

Bilningsmaskinen kom sedan att ligga till grund för deras första 

sågmaskin och för företaget Veisto. Deras sågmaskin för balk-virke 

lockade dock inga köpare till en början, men efter en testkörning visade 

det sig att förstklassiga balkar kom ut ur maskinen och ett kontrakt 

tecknades kort därpå med Uuraan Puu, ett företag som sågade sparrar i 

östra Finland. [4] 

Under 1970-talet stod brödernas maskiner för allt fyrkantsvirke som 

exporterades från Finland, totalt nära 300 000 𝑚3 per år. Mot slutet av 

1970-talet ledde nya politiska förändringar och regleringar i Egypten till 

att det blev en minskad efterfrågan på fyrkantsvirke, den marknaden var 

snart därför bara ett minne blott och de var tvungna att anpassa sig. 

Mycket skog hade planterats efter andra världskriget som nu var redo för 

sin första gallring och i kombination med erfarenheten kring träförädling 

som de hade samlat på sig så utformade de en sågmaskin som klarade av 

att bearbeta klentimmer. [4] 

På 1980-talet, byggdes en ny tillverkningsanläggning och ett nytt företag, 

Veisto- Rakenne Rautio Oy, bildades för den nya satsningen. Prototypen 

till VeistoSaha R115- sågmaskinen slutfördes, testades och förbättrades 

på den nya anläggningen. Virket som producerades med den nya 

maskinen gav ett högkvalitativt resultat som efterfrågades med ett snabbt 

växande intresse över hela landet. Den första VeistoSaha-maskinen 

levererades till ett finskt sågverk år 1983 och ett par år senare 

exporterades de första exemplaren till Norge under varumärket Hewsaw. 

På 1990-talet släpptes en uppföljare med exakt cirkelsågsteknik, utmärkta 

kurvsågnings-egenskaper, i en kompakt storlek med en hög effektivitet. 
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Denna maskin blev en kommersiell framgång som satte företaget på 

världskartan. 

Som ett resultat av företagets systematiska produktutveckling, en ökande 

kompetens inom elektrifiering och automation samt fortsatta in-

vesteringar i produktutveckling så var snart Veisto Oy världsledande 

inom sitt område bland sågmaskinstillverkare. Idag levererar Veisto Oy 

såglinjer för både klentimmer såväl som för fullstora stockar. [4] 

2.2 Hewsaw SL250 2.2 

Hewsaws sågmaskinslinje, modell SL250 2.2 fungerar så att den in-

kommande stocken mäts i en 3D-mätram för att avgöra hur stocken ska 

roteras i såglinjen för bästa sågutbyte. Stocken roteras sedan för att få ut 

maximalt med virke i första sågen och reduceras till ett fyrkantigt block 

av reducerhuvuden. Därefter sågas den till två brädor på varsin sida av 

blocket. Direkt efter att brädorna frilagts så kantas de till färdig bredd. 

Efter första sågmaskinen så skiljs brädorna åt och transporteras ut till 

brädsorteringen. Kvarvarande block mäts på nytt i en 3D-mätram, vilken 

har som uppgift att ytterligare förbättra efterföljande sågning. Blocket 

tippas 90° åt sidan varvid det matas in i den andra sågmaskinen, som 

kallas delningssåg. I delningssågen så sågas det kvarvarande blocket upp 

i både brädor och centrumvaror. Här kan en till två brädor sågas på höger 

respektive vänster sida av blocket. Omedelbart efter att brädorna har 

sågats så kantas de till färdig bredd. Efter delningssågen skiljs brädorna 

åt och transporteras ut till brädsorteringen. Centrumvarorna färdas 

framåt och vidare till centrum-sorteringen. [5] Se figur 1 för såglinjens 

helhet och tabell 1 för dess ingående moment. 

 

 
 

Figur 1: Sågmaskinslinjen Hewsaw SL250 2.2 samt de ingående momenten. [6] 
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Tabell 1: De ingående momenten i Hewsaws sågmaskinslinje. [6] 

 Moment Kommentar 

1.  3D-Mätning 
Mätning för bräd-och 

postningsoptimering samt 

kontrollerad kurvsågning. 

2.  Rundvridning - 

3.  
Reducering, brädsågning 

och kantning - 

4.  Brädseparering - 

5.  Blocktippning - 

6.  
Vakantsmätning, och 

brädoptimering - 

7.  
Delningssågning och 

kantning - 

8.  Brädseparering - 

 

Projektet fokuserar på sågklingsbytet i delningssågen, som kan ses i 

figur 2. 

 

 
Figur 2: Sågklingbytet för delninssågen. [7] 
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2.3 Ergonomi 

En studie av bland annat Allread har visat att det bästa sättet att ändra 

lyfttekniken som personer använder sig av är att ändra designen på 

arbetsytan, istället för att ändra uppgiften i sig. Vidare har det visats att 

en förändring av designens utformning minskar risken med 67 % för 

uppkomna skador. [8]  

 

2.3.1 Rekommenderad viktgräns  

År 1981 kom dokumentet Work practices Guide for Manual Lifting framtaget 

av NIOSH (nationella institutet för arbetssäkerhet och hälsa) i USA. 

Dokumentet tar upp rekommenderade maxvikter vid lyft enligt två olika 

gränsvärden, ett lägre, AL (lower action limit), och ett maxvärde, MPL 

(maximum permissible load). AL-värdet beror på lastens ursprungshöjd 

från marken, dess lyftsträcka, hur ofta den lyfts samt dess avstånd från 

kroppen. Då lastens vikt överskrider AL-värdet ändras dessa parametrar. 

MPL-värdet anger ett värde som är tre gånger så stort som AL-värdet och 

lasten får då inte lyftas under några omständigheter utan att vidta 

åtgärder. [1] 

Dokumentet reviderades och år 1991 kom en mer utförlig information om 

hur belastningen påverkar ryggen. En rekommenderad viktgräns, RWL 

(recommended weight limit) infördes, istället för det tidigare MPL-, och AL-

värdena. RWL-beräkningarna bygger på en konstant last, LC (load 

constant) på 23 kg som inte får överstigas. [1] 

Ekvationen (1) nedan används för beräkningar av specifika lyft under en 

viss period som en arbetare kan utföra innan det finns risk för 

ländryggsskador. Den utvecklades genom empiriska studier och tar 

hänsyn till biokemiska, fysiska, samt cykliska laster på muskler. [1] [8]  

De avgränsningar som finns för RWL-formeln är att den inte tar hänsyn 

till säkerhetsfaktorer, så som ovanligt tung last, halka och höga 

temperaturer. Den tar heller inte hänsyn till lyft med endast en hand samt 

arbete i trånga utrymmen. [1]  

𝑅𝑊𝐿 = 𝐿𝐶 × 𝐻𝑀 × 𝑉𝑀 × 𝐷𝑀 × 𝐴𝑀 × 𝐹𝑀 × 𝐶𝑀 (1) 
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De ingående storheterna för att beräkna RWL är HM (horizontal 

multiplier), VM (vertical multiplier), DM (distance multiplier) och AM 

(asymmetry multiplier) som ges av tabell 2 samt från figur 3. [1] Se 

terminologiavsnittet för förtydligande av variablerna.  

Tabell 2: Beräkningar för HM, VM och DM. [1] 

Variabel Beräkning 

HM 25/H 

VM 1 − (0,003(V − 75)) 

DM 0,82 + (4,5/D) 

AM 1 − (0,0032A) 

  

 

Figur 3: Variabler för Recommended Weight Limit [3]. 
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Värdet för FM (frequency multiplier) återhämtas i en tabell beroende på 

antal lyft per minut och under hur lång tid arbetet utförs. Värden för FM 

återges i bilaga A. CM (Coupling multiplier) har att göra med hur bra 

greppet är och anges i tabell 3 [8].  

Tabell 3: Värden för CM. [8]  

Grepp  𝑽 < 𝟕𝟓 𝒄𝒎 𝑽 ≥ 𝟕𝟓 𝒄𝒎 

Bra 1,00 1,00 

Medel 0,95 1,00 

Dålig 0,90 0,90 

 

Förhållandet mellan lastens vikt och RWL-talet kallas för LI (lifting index) 

och uppskattar hur stor risk det är för fysisk påfrestning vid lyft. Talet 

anger hur stor risken är att skador uppstår, där värden mindre än ett 

innebär att ingen skada uppstår och värden över tre anger förhöjd risk för 

skada [3]. Formeln för LI återges i ekvation (2).  

𝐿𝐼 = 𝐿/𝑅𝑊𝐿 (2) 

2.3.2 Muskuloskeletal sjukdom (MSD) 

Musculoskeletal Diosorder (sv. Muskuloskeletal sjukdom), MSD, innebär 

att muskler, leder, ligament eller andra delar av kroppens 

muskuloskeletala delar tar skada på grund av upprepade rörelser, 

obekväma arbetspositioner eller kroppens hållning. För att undvika 

skador bör rätt person med rätt utbildning utföra arbetet, samt att hänsyn 

till arbetsmomentens ergonomi tas. Genomförs detta så leder det till 

minskade skador på arbetarna och ökad produktivitet. [2] 

Arbetsrelaterad MSD är ett av de mest rapporterade fallen av förlorad 

eller begränsad arbetstid, och leder till 33 % av alla fall av arbetsskador 

enligt den amerikanska byrån för arbetsstatistik (BLS) [2]. En studie 

framtagen av Karolinska Institutet visar att sjukskrivning i MSD innebär 

kraftigt ökad risk för sjuk- och aktivitetsersättning, alkoholism, samt en 

ökad risk för död i förtid. Den högsta risken noterades bland sjukskrivna 

med ryggsjukdomar, med en 46-faldig ökad risk för kvinnor, och en 55-

faldigt ökad risk för män.  De understryker även vikten att uppmärk-
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samma sambandet mellan sjukskrivning och MSD, speciellt för rygg-

sjukdomar.  [9] 

2.4 Pughs Matris 

Pughs konceptvalsmatris är en metod för konceptsållning som 

utvecklades av Stuart Pugh på 1980-talet. I matrisen finns ett flertal 

kolumner som beskriver de kriterier och önskemål som idén ska uppfylla, 

hur viktig kriterierna anses vara, referensnivå med utgångspunkt från 

den nuvarande lösningen och de olika koncepten. Anses konceptets 

lösning vara sämre, lika bra eller bättre så ges poäng motsvarande minus 

ett, noll eller plus ett. Utifrån den viktade summan bedöms sedan 

konceptet om det är värt tiden och resurserna som det tar att 

vidareutveckla detta. Se tabell 4 nedan.  [10] 

Tabell 4: Pughs konceptsvalsmatris. 

  Koncept 
KRITERIUM VIKTNING REFERENS A B C D 

Önskemål 1 5 0 1 0 0 1 
Önskemål 2 1 0 0 0 1 0 
Önskemål 3 5 0 0 0 1 -1 
Önskemål 4 2 0 0 1 0 0 
Önskemål 5 5 0 1 0 0 0 
Önskemål 6 3 0 0 0 1 0 
Önskemål 7 5 0 0 0 0 0 
Önskemål 8 2 0 -1 1 1 -1 

Viktad summa   8 4 6 -2 
Rangordning   1 3 2 4 
Utveckla   ja kombinera modifiera nej 

 

2.5 Säkerhet och olycksförebyggande 

Säkerhetsingenjören H.W. Heinrich identifierade på 1930-talet två 

aspekter som var nödvändiga för att minska riskerna för skador i arbetet.  

Dessa var att anlita en säkerhetsingenjör, samt att arbetsgivaren aktivt är 

villig att genomföra förebyggande handlingar.  Han menade att om 

olyckor förebyggs så ger det inte bara en säkrare arbetsmiljö, utan även 

förbättrad ekonomi. [11]  

En studie gjord 1993 av Guastello visade att de bäst lämpade metoderna 

för att minska antalet olyckor på arbetsplatsen främst berodde på 

beteendebaserade och ergonomiska program, så kallade human factors. 

För att förebygga olyckor är därför träning i målbeteenden samt 
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systematiska förändringar av arbetsmiljö och utrustning viktiga 

beståndsdelar. [11] 

Tillverkningsindustrin sysselsatte år 2012 11 % av den totala 

arbetsmarknadens anställda, men bidrog till 21 % av all rapporterad 

sjukfrånvaro till följd av olyckor i arbetet. Den vanligaste orsaken till 

olyckor i arbetet var fallolyckor och förlorad kontroll över maskiner, 

handverktyg och transportutrustning. För arbetssjukdomar är de 

vanligaste skadorna belastningsskador, vilket till stor del uppkom vid 

repetitiva arbetsuppgifter, vid exempelvis lyft, obekväma arbets-

positioner eller buller. [12]  

 

Andra säkerhetsaspekter är den skyddsutrustning som krävs inom 

arbetet, samt tillgång till skyddsombud. Personlig skyddsutrustning ska 

användas och tillhandahållas av arbetsgivaren om olycksfall eller ohälsa 

kan förekomma i arbetet. [13] 

 

Enligt arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3, paragraf 2 gäller att:  

”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda 

till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken 

för ohälsa eller olycksfall undanröjs.” [13] 

Skyddsombudet ansvarar för skydd mot olycksfall och ohälsa inom sitt 

skyddsområde samt verka för att företräda arbetarna för att uppnå en 

tillfredsställande arbetsmiljö. [13]  
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3 Metod 
Projektet inleddes med en litteraturstudie och en marknadsundersökning 

inom området ergonomi och produktionsutveckling. Särskilt valdes 

belastningar på ryggen vid tunga lyft och förflyttningar som ett område 

att undersöka. Ergonomiska beräkningar på den befintliga lösningen 

gjordes i mjukvaran Matlab.  

En fältstudie på Östavall Sågteknik genomfördes där bytet av såg-

klingorna dokumenterades med en mobilkamera. Arbetsmomenten 

dokumenterades och en utförlig aktivitetsanalys gjordes, där tiden för 

momenten, hur ofta de utfördes, samt hur viktiga de anses vara, 

noterades. Utifrån aktivitetsanalysen så kategoriserades vissa arbets-

moment som arbetet sedan fokuserades på.  

En idégenerering i form av brainstorming i grupp gjordes vid flera 

tillfällen och ett antal koncept skapades. De olika koncepten skissades i 

datorprogrammet Autodesk Sketchbook och en kravspecifikation för 

projektet gjordes. Anledningen till att idégenereringen gjordes innan 

kravspecifikationen var för att inte begränsa generering av förslag. 

Kraven delades in i ska- och bör-krav och dessa gavs en viktningsfaktor 

på en skala från ett till fem, där fem var bäst. Kravspecifikationen 

användes därefter för att utvärdera idéerna och koncepten i Excell enligt 

Pughs matris. Utifrån det valdes ett slutgiltigt helhetskoncept. 

För att visualisera helhetskonceptet så modellerades delarna i program-

varan Solidworks. De tillbehör som inte modellerades hämtades från 

hemsidan Grabcad. En ergonomisk utvärdering på konceptet gjordes, 

samt en grundläggande mekanisk analys. Slutligen renderades bilder i 

programmet Keyshot i presentationssyfte. 
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4 Resultat och Diskussion 
 

4.1 Marknadsundersökning 

4.1.1 Kopplingar 

I dagens industrier finns många olika infästningar för att montera ihop 

två roterande axlar och skivor. Några av dessa är fläns-, olje-, membran-, 

och centrifugalkopplingar. Östavalls Sågverk använder sig av det 

flänskopplingar för att fästa de roterande sågklingorna på sågspindeln. 

En flänskoppling fungerar genom att en fläns, liknande en utstickande 

krage, placeras på en maskindel. Den förbinds med en annan fläns genom 

ett antal skruvar. [14] Se figur 4 för förtydligande av flänskoppling. 

 

Figur 4: Illustrerad flänskoppling. [15] 

4.1.2 Formel 1 

Bytet av sågklingor kan jämföras med att byta däck på en bil. Inom 

Formel 1, där tiden är av avgörande för att snabbt komma tillbaka ut på 

banan så används upphängningar som gör att verktygen hänger ner från 

taket och alltid är tillgängliga för ett intensivt och effektivt byte utan att 
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vara i vägen. Depåstoppet utförs av ett tiotal personer som hjälps åt för 

att genomföra uppgiften. Se figur 5. 

 

Figur 5: Depåstopp i formel 1. [16]  

4.1.3 Hydrauliska liftar  

Ett av de områden som valdes att granskas var hydrauliska liftar, där 

några exempel visas i figur 6. Fördelarna med dessa är att de kan lyfta 

tunga vikter utan att ryggen påverkas, samt att de är mobila. Nackdelen 

är däremot att ett stort utrymme krävs för att hantera de krafter som 

uppstår från tunga objekt.  

För att avlasta ryggen vid tunga lyft hade en hydraulisk arm som används 

inom bland annat bilverkstäder kunnat användas för att lyfta upp och 

ned sågklingorna. Klingorna hade sedan kunnat läggas på ett mobilt 

tillbehör. 
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Figur 6: Exempel på hydrauliska liftar [17] [18]  [19]. 

4.1.4 Tandläkararm 

Figur 7 är en inspiration till en helhetslösning på hur upphängning av 

verktyg kan se ut. Fördelar med denna lösning är att alla verktyg har en 

egen plats, samt att armarna kan flyttas kring en central axel som 

monteras i taket. Nackdelen är att den kräver stort utrymme, samt att 

lösningen inte är flyttbar.  

 

Figur 7: Helhetslösning exemplifierad med tandläkarstol [20]. 
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4.2 Fältstudie 

Figur 8 visar utrymmet framför maskinen på Östavalls sågverk, där de 

markerade objekten presenteras i tabell 5.  

 

Figur 8: Utrymmet framför sågmaskinen. 

Tabell 5: Viktiga beståndsdelar vid sågmaskinen. 

 Objekt Kommentar 

1.  Skyddslucka  - 

2.  Sågspindel för sågklingor - 

3.  Lucka för kantsågsklingor Får inte blockeras. 

4.  Lufttrycksslangar - 

5.  Golvyta - 

 

I tabell 6 visas uppmätta värden från besöket på Östavall. 
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Tabell 6: Uppmätta värden från fältstudien på Östavall. 

Variabel Värde Kommentar 

𝑨 10° Vinkelförflyttningen i det 

horisontella planet. 

𝑪 0,90 Indikerar kvalitén på greppet 

mellan hand och last. 

𝑫 1,30 𝑚 
D är den vertikala 

förflyttningen från start till 

slutpunkt. 

𝑭 1,67 𝑙𝑦𝑓𝑡/𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 

Frekvensen för lyftningar och 

sänkningar per minut och den 

är beroende av tiden det tar 

för uppgiften att utföras. 

𝑯 0,35 𝑚 Horisontala avståndet från 

fotleden till lasten. 

𝑲 0,450 𝑚 
Klingans ytterdiameter. 

𝑳 7 𝑘𝑔 En klingas genomsnittliga 

massa med fläns. 

𝑽 0,40 𝑚 Vertikala avståndet från 

golvet till lyftpunkt. 

𝒅 0,115 𝑚 
Klingans innerdiameter. 

𝒎 2,78 𝑘𝑔 Klingans massa utan 

monterad fläns.  

𝒓 0,019 𝑚 Det minimala tillgängliga 

avståndet mellan klingorna. 

𝒖 2 𝑚 𝑥 1,3 𝑚 Tillgängligt utrymme vid 

sågmaskinen. 

 

4.2.1 Verktygsupphängning 

På Östavalls sågverk finns ingen upphängning för verktygen som 

används vid bytet av sågklingorna i närheten av maskinen. Närmaste 

upphängning för verktyg befinner sig ett flertal meter bort vilket leder till 

onödig tidsförlust varje gång ett nytt verktyg ska hämtas och användas. 

Likaså leder det till att verktygen bara släpps på golvet eller läggs på 

maskinen istället för att hängas tillbaka direkt. 
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4.2.2 Förflyttning och förvaring av sågklingor 

För att flytta sågklingor mellan sågmaskin och sliprummet så använder 

Östavalls sågverk i nuläget ett bord med hjul, där fyra stänger sticker upp 

ur bordsytan. Detta för att hindra klingorna från att glida av bordet. Se 

figur 9. 

 

 
 

Figur 9: Rullbord för sågklingor, den nuvarande lösningen på Östavall sågverk. 

När klingorna slipas så skruvas flänsen av från respektive klinga, varpå 

klingorna ställs in på högkant i en box med flera fack. Se figur 10. Det är 

viktigt att underlaget är mjukt, till exempel av trä eller skum, för att inte 

skada klingornas tänder. 

 

Figur 10: Den existerande förvaringen av oslipade sågklingor. 

Efter slipning monteras en fläns på sågklingorna igen och de förflyttas till 

ett lager i närheten av sågmaskinen. Se figur 11. 
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Figur 11: Den befintliga förvaringen av slipade sågklingor på Östavall sågverk. 

4.3 Säkerhet 

Den befintliga lösningen har många säkerhetsbrister. Slangarna för 

lufttrycket som driver både skruvdragarna och rengöringsverktygen, 

släpps eller läggs på golvet, eftersom ingen lämplig upphängning finns, 

vilket visas i figur 12. 

  

 
 

Figur 12: Säkerhetsbrister för luftrycksslangar. 

Det medför en risk att snubbla varje gång ett nytt verktyg ska hämtas eller 

sågklinga lämnas. Klingorna förflyttas från maskinen till ett rullbord som 

står parkerat några meter bort. Att snubbla över en luftryckslang för att 

sedan ramla på en sågklinga kan leda till allvarliga skador.  

 



Förbättring av sågklingsbyte 

I tids- och ergonomiska perspektiv 

Patrik Norman & Louise Sundström  

Resultat och Diskussion 

2019-06-09 

 

20 

 

Andra säkerhetsaspekter som kan medföra stora problem är att bultar 

och verktyg läggs ovanpå, kring, och i maskinen. Det kan leda till att 

verktyg försvinner eller att de skadas, vilket ses i figur 13. 

 

 
 

Figur 13: Skruvar som läggs ovanpå sågmaskinen. 

Personalen använder sig av skyddsutrustning som kan uppfattas som 

otillräcklig. Skor med stålhätta, ett par skyddshandskar, hörselskydd och 

arbetsbyxor. Armarna lämnas därmed oskyddade och det kan anses 

bristfälligt med arbetsmiljöverkets reglemente som riktlinje. 

 

I den nuvarande lösningen finns inte heller någon belysning i närheten 

av maskinen vilket skulle underlätta för arbetarna. Att inte se ordentligt 

kan leda till att misstag begås eller att skador sker. 

 

4.4 Aktivitetsanalys av befintlig lösning 

I aktivitetsanalysen av den nuvarande lösningen med utgångspunkt från 

besöket på Östavalls sågverk ingick 50 aktiviteter. Den fullständiga 

aktivitetsanalysen kan ses i bilaga B. Då upprepningar av vissa aktiviteter 

skedde ett flertal gånger för varje klingbyte (yttre, mitten och inre) så 

gjordes en sammanfattning på 15 olika punkter som kunde ställas mot 

varandra i hur ofta aktiviteten skedde samt hur viktigt den ansågs vara, 

se tabell 7 nedan. Hur viktig aktiviteten var bedömdes utifrån en skala 

från ett till fem, där fem var viktigast. 
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Bedömningen kring dess viktighet kan motiveras genom hur väl målen 

uppfylls när aktiviteten genomförs. Till exempel är det viktigt att skruva 

ut bultarna för att möjliggöra bytet av sågklingorna i den nuvarande 

lösningen. Även att göra rent för att ingen smuts eller sågspån ska hamna 

mellan maskindelarna är viktigt, då det är en del av den uppsatta 

kravlistan. Det anses mindre viktigt att ta upp och lägga ifrån sig de olika 

verktygen eftersom det kan lösas på andra sätt. Minst viktigt är till 

exempel att slå med en gummihammare då detta inte ens ska behövas för 

att genomföra uppgiften.  

 

Händelseförloppet är för sex klingor, vilket är en sida av maskinen. 

Tidsåtgången per aktivitet beräknades genom att ta ett genomsnitt av de 

genomförda aktiviteterna.  

 
Tabell 7: Sammanfattning av aktivitetsanalys. 

 Aktivitet Antal 

gånger 

Viktigt Tidsåtgång 

per aktivitet 

(s) 

Total 

tidsåtgång 

per aktivitet 

(s) 

1. s 

Tar upp/lägger 

ifrån långa 

blåsverktyget 

2 1 10 20 

2.  

Tar upp/lägger 

ifrån lilla 

blåsverktyget 

8 1 4 32 

3.  

Tar upp/lägger 

ifrån stor 

skruvdragare 

8 1 3 24 

4.  

Tar upp/lägger 

ifrån mindre 

skruvdragare 

8 1 4 32 

5.  
Tar upp/Lägger 

ifrån bultarna 
6 3 3 18 
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6.  
Byter verktyg 

(munstycke) 
3 2 6 18 

7.  
Byter verktyg 

(bits) 
2 4 5 10 

8.  
Skruvar i/ut 

bultar 
6 5 41 246 

9.  
Trär på/av 

klingor 
6 5 6 36 

10.  
Hämtar/lämnar 

klingor 
6 4 21 126 

11.  Gör rent 6 5 37 222 

12.  
Hämtar/lämnar 

gummihammare 
2 1 7 14 

13.  
Slå med 

gummihammare 
1 1 7 7 

14.  
Hämtar/lämnar 

vagn för klingor 
2 2 20 40 

15.  Hämtar/lämnar 

stor och mindre 

skruvdragare 

2 3 14 28 

Total tid: 875 

 

Den totala tidsåtgången var 875 sekunder vilket motsvarar cirka 15 

minuter. Tabellen visar att de aktiviteter som tar längst tid att genomföra 

är att skruva i och ur bultar, samt att göra rent maskinen. Även att hämta 

och lämna klingor tar lång tid. På den fullständiga aktivitetsanalysen syns 

det att ett flertal steg i bytesprocessen upprepas. För att minska den totala 

tiden för sågklingsbytet är därför en möjlig lösning att minska antal steg. 
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I figur 14 visas en överblick av aktiviteterna från tabell 7.  

 

Figur 14: Viktigt/Antal gånger diagram över aktivitetsanalysen. 

4.5 Resultat av ergonomistudie 

Vid utvärdering av ergonomin användes tabell 2, tabell 6 och ekvation 

(1), se bilaga C för utförligare beräkningar i Matlab. Detta gav ett RWL på 

10 kg. Kombinerat med ekvation (2) gavs då att LI blev 0,7. Då värdet är 

mindre än ett innebär det att belastningen från klingorna inte är i 

riskzonen för att skada ryggen, samt att ergonomin i nuläget inte är ett 

problem. De hydrauliska liftarna undersöktes därmed inte.  

4.6 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen visas i tabell 8. Kraven delades in i två kategorier, 

ska- och bör-uppfyllas. Betydelsefaktorn bedömdes med en skala från 

ett till fem, där fem var viktigast, med utgångspunkt för hur väl kraven 

uppfyllde syftet med arbetet.  
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Tabell 8: Kravspecifikation. 

Krav Värde Enhet 
Betydelse-

faktor 
 

Utrymmet bredvid 

maskinen får max vara 
2 𝑥 1,3 𝑚2 5 

Ska 

uppfyllas 

Arbetaren ska inte 

förflytta sig mer än  
3 𝑚 5 

Ska 

uppfyllas 

Ingen smuts eller 

sågspån ska förekomma 

mellan maskindelar. 
− − 5 

Ska 

uppfyllas 

Avståndet mellan 

klingorna ska vara minst 
0,019 𝑚 5 

Ska 

uppfyllas 

Konstruktionen ska ha 

ett LI 
≤ 1 − 5 

Ska 

uppfyllas 

Konstruktionen ska 

fungera för båda sidorna 

av sågmaskinen. 

− − 5 
Ska 

uppfyllas 

Konstruktionen bör 

minska tiden det tar för 

att genomföra bytet med 

2 𝑚𝑖𝑛 5 
Bör 

uppfyllas 

Klingorna bör kunna 

lossa utan slag. 
− − 4 

Bör 

uppfyllas 

Arbetaren bör inte 

förflytta sig mer än 
1 𝑚 3 

Bör 

uppfyllas 

Konstruktionen bör ej 

fästas i taket. 
− − 3 

Bör 

uppfyllas 

Arbetaren bör inte 

förflytta klingor vertikalt 

mer än 

1 𝑚 3 
Bör 

uppfyllas 

Bör minska 

rengöringstiden med 

minst  

30 𝑠 3 
Bör 

uppfyllas 

Arbetaren bör inte 

förflytta verktyg 

vertikalt mer än 
0,5 𝑚 2 

Bör 

uppfyllas 

Arbetaren bör inte byta 

verktyg. 
− − 2 

Bör 

uppfyllas 
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4.7 Idégenerering 

Samtliga koncept i kapitel 4.7 är tidsbesparande till viss grad och har 

därför valts att diskuterats för att sedan utvärderas i kapitel 4.8 med 

Pughs matris. 

4.7.1 Verktygsupphängning 

Ingen befintlig verktygsupphängning i närheten eller på maskinen 

existerar i nuläget. Inom området för sågmaskinen är det en begränsad 

plats att montera någon typ av rigg, på grund av strömförsörjningen samt 

luckor som inte får blockeras. Det kan lösas genom att skapa ett flyttbart 

verktygsställ. På verktygsstället hade axlar för slipade och oslipade 

sågklingor existerat samt en förvaring för bultarna som skruvas loss. En 

idé är även att kunna höja och sänka bordet för att minska platsen när det 

inte används. Hjulen på bordet skulle behöva vara tillräckligt stora för att 

klara av ojämnt underlag och höjdskillnader som kan finnas på ett 

sågverk. 

I figur 15 visas en idé där verktygen förvaras på maskinen, detta för att 

minska förflyttningen av arbetaren. En förvaring för bultar har lagts till, 

för att undvika att bultarna läggs på maskinen eller i sågspån, samt för 

att de inte ska ramla ned och försvinna. Denna bultförvaring hade kunnat 

fästas antingen med skruvar, en magnetisk baksida eller med en 

krokupphängning. 

 

Figur 15: Verktygsupphängning och bultförvaring. 

Figur 16 visar två olika verktygsupphängningar där slangarna hängs 

ifrån sågmaskinen. Slangarna ska även kunna flyttas i sidled med en 
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skena, samt höjdled för att inte vara i vägen för arbetare eller maskinen. 

Upphängningen ska motverka risken att snava på slangar och därmed 

öka säkerheten på sågverket.  

  

Figur 16: Idéer för verktygsupphängning. 

I figur 17 visas en liknande princip som en tandläkararm. Det innebär att 

en stolpe är monterad ner ifrån taket där alla nödvändiga verktyg för 

bytet finns. De utstickande armarna ska vara lätt att manövrera, inte vara 

i vägen för luckor och liknande samt ska leda till att ingen förflyttning för 

att hämta verktyg behövs. En ljuskälla ska existera på en av armarna för 

att ge belysning. 

 

 
Figur 17: Illustration av tandläkararm. 
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4.7.2 Sågklingförvaring 

I figur 18 ses ett koncept där klingorna förvaras i utdragbara lådor, där 

skyddande kanter finns för både klingornas och arbetarnas skull. I den 

ena lådan ska det finnas plats för förvaring av slöa klingor och i den andra 

slipade. Detta ska minska förflyttning av både arbetaren och klingor. 

 

Figur 18: Höj- och sänkbart rullbord. 

I figur 19 visas idéer för förvaring av sågklingor. En idé är att stapla 

klingorna på varandra för att de ska ta mindre plats, vara lättåtkomliga, 

samt inte glida av vagnen vid förflyttning. En annan idé är att hänga upp 

klingorna på en axel, där en sprint finns längst ut för att inte klingorna 

ska förflyttas. 
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Figur 19: Idéer för förvaring av sågklingor. 

4.7.3 Skruvdragare för flera bultar 

Ett koncept som bearbetades var en skruvdragare som klarade av att 

skruva ut flera bultar samtidigt. I teorin hade detta märkbart minskat 

tiden för aktiviteten att skruva ut bultarna. Den nuvarande fäst-

anordningen hade inte heller behövt göras om. Denna konstruktion hade 

dock kunnat uppfattas som otymplig och tung.  

 

4.7.4 Elektromagnet 

En konceptlösning för att minska tiden för bytet är att använda sig av 

elektromagneter på sågspindeln, istället för de nuvarande flänsarna som 

har åtta bultar var. Elektromagneterna ska ha samma form som flänsarna 

för att undvika förändring av sågspindeln och klingornas utformning. 

Den mest tidskrävande aktiviteten, att skruva ut och i bultar och skulle 

därför kunna elimineras. För att undvika att klingorna ramlar av 

sågspindeln när magneten stängs av ska flänsarna på klingan utformats 

med utstickande, symmetriska kragar som hade matchats med ett spår i 

magneterna. Dessa kragar ska även bidra till att hålla klingorna 

centrerade på sågspindeln och hjälper till att stabilisera mot de yttre 

krafterna som klingorna utsätts för från de inkommande stockarna. Om 

ett strömavbrott inträffar finns en säkerhet genom kragarna.  
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Att genomföra konceptet innebär att en kraftfull magnet behövs, vilket 

kan bli en kostnadsfråga då en ständig, stark ström måste levereras in i 

magneten för att den ska fungera som tänkt. En mekanisk lösning är 

därför lämpligare då den största svårigheten med konceptet är att 

överföra strömmen genom kablar till de roterande magneterna. En 

potentiell lösning är att ha släpande kablar mot den roterande 

sågspindeln, liknande det koncept som används för att ge ström till ett 

tåg. Negativa aspekter till lösningen är dock att miljön kan vara fuktig 

från blöta stockar och därför kan denna lösning utgöra en risk. 

Gnistbildning från kablarna kan även uppstå och utgöra en brandrisk i 

sågspånet i närheten om inte rätt isolering finns. Gnistbildning kan även 

uppstå om kablarna är skadade. Konceptet kan ses i figur 20.  

 

 
 

Figur 20: Koncept för elektromagnet. 

En tidigare tanke för att lösa detta var att ha ett kullager på insidan av 

sågspindeln för att leda strömmen genom metallkulor till magneterna. 

Kablar hade kopplats till kullagrets insida. Det visade sig senare att detta 

ger en mikroskopisk överflyttning av material vilket leder till att 

kullagren havererar tidigare. 
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4.7.5 Robotarm i kombination med transportband för sågklingor 

En robotarm ersätter arbetarens uppgifter, genom att blåsa rent med 

högtrycksluft, montera bort klingorna och lyfter ned dem till ett 

transportband. Transportbandet kommer befinna sig under golvet och 

förflytta sågklingorna till slipningsverkstaden. Genom att inte behöva 

hämta eller lämna klingorna så minskas den tredje mest tidskrävande 

aktiviteten. Belastningar på personalen hade minskats drastiskt och 

säkerheten hade ökat.  

 

4.7.6 Samma diameter på bultar 

För att spara tid kan en lösning kunna göras där samtliga bultar på 

klingorna har samma diameter. På så sätt undviks byte av verktyg, bits 

och tid sparas in. 

4.7.7 Större diameter på bultar 

Genom att öka diametern på bultarna så kan istället antalet minskas. I 

teorin kan en insparning av tiden ske. 

 

4.7.8 Annat material 

Klingorna tillverkas av stål med en hårdmetall fastlödd längst ut på 

tanden. Denna hårdmetall slipas ungefär femton gånger innan klingorna 

kasseras, mestadels för att stålet blir utmattat och inte längre behåller sin 

styvhet. Ett byte av sågklingsmaterial, hade kunnat ge en längre 

hållbarhet och livstid, vilket i sin tur hade lett till färre byten och ökad 

inkomst. 

 

4.7.9 Multiverktyg 

Skruvdragare kombinerad med blåsfunktion för att minska tiden det tar 

att byta verktyg. Tryckluften kommer att omdirigerats med ett 

knapptryck från rotation till blåsning. Även anpassad belysning ska 

existera frampå. I figur 21 visas en skiss över ett alternativ till 

multiverktyg.  



Förbättring av sågklingsbyte 

I tids- och ergonomiska perspektiv 

Patrik Norman & Louise Sundström  

Resultat och Diskussion 

2019-06-09 

 

31 

 

 

Figur 21: Skiss av multiverktyg. 

4.7.10 Renblåsning innan maskinen har stannat  

Eftersom rengöringen kan ta flera minuter av arbetsproceduren så skulle 

ett koncept kunna vara att rengöra från sågspån redan innan maskinen 

har stannat. Detta i form av tryckluftslangar monterade inuti såg-

maskinen. Om det inte blivit helt rent från sågspån så underlättar det 

ändå inför rengöringen som ska komma.  

4.8 Idéutvärdering 

Idéerna utvärderades med Pughs matris utifrån kravspecifikationen i 

tabell 8. 
 

4.8.1 Utvärdering av verktygsupphängning 

Då flera idéer rörande verktygsupphängning existerade så gjordes en 

bedömning utifrån Pughs matris vilken verktygsupphängning som var 

den mest lämpade för att tas vidare. Se tabell 9.  
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Tabell 9: Utvärdering av verktygsupphängning enligt Pughs matris. 

Koncept Viktad 

summa 

Vidareutveckla 

Montering från 

säkerhetsgolv 

17 Kombinera 

Verktygsupphängning 

och bultförvaring på 

maskinen 

10 Kombinera 

Tandläkararm 10 Nej 

 

Utvärderingen har kravspecifikationen som utgångspunkt med 

ytterligare önskvärda egenskaper tillagda, detta kan ses i sin helhet i 

bilaga D. De önskvärda egenskapernas viktning motiverades utifrån 

säkerhets- och ergonomiska aspekter och för att ge ett effektivare arbete. 

Till exempel så var ett önskemål att kunna flytta verktygsupphängningen 

i sidled, detta för att inte blockera luckor eller maskinens motor som åker 

in. 

Då de flesta större sågverken har traverser som åker i taket så var 

tandläkararmen begränsade och valdes därför bort. De två resterande 

koncepten hade unika fördelar och en kombination av dessa vidare-

utvecklades. Den slutgiltiga verktygsupphängningen bestod av en skena 

på monteringsgolvet med lufttrycksslangar, en verktygs-upphängning 

på maskinen och en löstagbar bultförvaring med magnetfästning. 

Magnetfästet används för att ge möjligheten att förflytta bultförvaringen 

från maskinen för att inte blockera luckor. 

 

4.8.2 Utvärdering sågklingsförvaring 

Även för sågklingornas förvaring fanns fler än en lösning. Därför 

gjordes en evaluering med Pughs matris för dessa också, se tabell 10 

samt i sin helhet i bilaga E.  
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Tabell 10: Utvärdering av sågklingsförvaring enligt Pughs matris. 

Koncept Viktad 

summa 

Vidareutveckla 

Utdragbar låda med 

stapling 
28 Modifiera 

Kub med 

axelupphängning 
28 Modifiera 

Vagn med 

cykelställsprincip 
16 Nej 

 

Likt som för utvärderingen av verktygsupphängningen så har även krav-

specifikationen varit utgångspunkt här. De önskvärda egenskaperna 

skiljer sig däremot åt lite. Deras viktning motiverades utifrån säkerhets- 

och ergonomiska aspekter för att ge ett effektivare arbete. Till exempel är 

det viktigt att ett bra initialt grepp på klingorna erhålls och att det inte 

behöver ändras, detta för att kontrollen över klingorna inte ska förloras 

så att de tappas.  

Vagnen med cykelställsprincipen vidareutvecklades inte då flera brister 

fanns med idén i kombination med att konstruktionen krävde en stor yta. 

Till exempel så behövde greppet av sågklingorna ändras när de 

förflyttades från stället vilket gav en låg poäng.  

För att få en bättre uppfattning om vilken måttsättning som var rimlig för 

de resterande två sågklingsupphängningarna så gjordes studier i 

Mittuniversitets verkstad, se figur 22. 
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Figur 22: Uppskattning av sågklingklingsförvaring. 

De uppmätta värdena användes för att skapa en modell i Solidwork för 

respektive sågklingsförvaring. Det gjordes för att utveckla och förtydliga 

koncepten ytterligare. På så sätt kunde för- och nackdelar med de två 

idéerna visualiseras. 

Axelupphängningen, som visas i figur 23, är en konstruktion som inte 

upptar en stor yta, samt att arbetaren inte behöver byta grepp. De stora 

hjulen ger upphov till enkel förflyttning i ojämna miljöer. Däremot 

kommer hög belastning att läggas på förvaringens axlar och det krävs 

tåliga material för att den ska bli stabil. Konstruktionen får även en hög 

tyngdpunkt vilket gör att den lättare välter. Detta skulle kunna leda till 

en säkerhetsrisk. På grund av konstruktionens höga höjd kan det även 

vara svårt att se över vagnen. 
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Figur 23: Axelupphängning av klingorna. 

Ett koncept med utdragbara lådor med stapling av klingor kan ses i figur 

24. Greppet av klingorna kommer att vara likvärdigt med den befintliga 

lösningen. Konstruktionen kommer även ha en låg tyngdpunkt, vilket 

gör den stabil samt lättare att se över under färdvägen. Skydd kring 

klingorna bidrar även till en ökad säkerhet. Det är också positivt att 

bultar, samt verktyg kan förvaras på ytterväggen eller ovansidan av 

konstruktionen. De stora hjulen gör det möjligt till förflyttning av 

konstruktionen i ojämna miljöer. Nackdelen är däremot att konceptet tar 

upp en stor yta på djupet, samt att lådornas skenor kommer belastas av 

klingornas tyngd när de är utdragna. Skenorna måste därför tillverkas i 

ett hållfast material för att klara dessa krafter.  
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Figur 24: Utdragbar låda med stapling. 

Som den mest lämpade lösningen på förvaring valdes därför konceptet i 

figur 24. 

4.8.3 Utvärdering av idégenerering 

Ytterligare en Pughs matris skapades och utvärderades för de 

potentiella lösningarna som kan ses i kapitel 4.7. En sammanställning av 

dessa ses i tabell 11 samt i sin helhet i bilaga F. 
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Tabell 11: Resultat av idéutvärdering. 

Koncept Viktad 

summa 

Vidareutveckla 

Robotarm och 

transportband 

33 Nej 

Sågklingsförvaring 26 Kombinera 

Elektromagnet 16 Kombinera 

Skruvdragare för flera 

bultar 

12 Nej 

Multiverktyg 11 Kombinera 

Renblåsning innan 

maskinen har stannat 

8 Kombinera 

Verktygsupphängning 7 Kombinera 

Samma diameter på 

bultar 

7 Kombinera 

Större diameter på bultar 

för att ha färre bultar 

5 Nej 

Annat material 2 Nej 

 

Andra önskvärda egenskaper för koncepten som inte tas upp i 

kravspecifikationen i tabell 8 är till exempel att de bör förmedla 

företagets kommunikativa profil och att de bör ge en anpassad 

belysning. 
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4.8.4 Bortvalda idéer 

Trots sin höga poäng så valdes det att robotarm och transportband inte 

skulle vidareutvecklas. Denna lösning är väldigt platskrävande och 

rullbandets kostnad kan bli stor beroende på sträckan från verkstaden till 

sågmaskinen. Robotarmens komplexitet gör den även svår att tillverka 

utan rätt kompetens. 

 

Konceptet med skruvdragare för flera bultar valdes bort. Att skapa något 

som snurrar på åtta olika ställen är inte problematiskt, men att få hylsorna 

att snurra exakt lika mycket varje gång och att matcha bultarnas huvud 

kan vara det.  

 

Större men färre bultar valdes bort. Anledningen till de befintliga åtta 

bultarna är att kraften ska vara jämnfördelad över flänsen. När en 

minskning av antalet bultar sker måste det därför säkerställas att de 

fortfarande fyller sin funktion. Detta kan bli för tidskrävande att sätta sig 

in i och i kombination med en låg poäng så valdes denna princip att inte 

fortsätta utvecklas. 

 

Annat material på klingorna valdes bort. Enligt Claes Backlund, VD för 

Hewsaw Sverige AB, så vill de inte konkurrera med sina kunder som de 

köper sågklingor av genom att tillverka egna. Skulle en försämrad 

kundrelation uppstå på grund av konkurrens så kan återkommande 

intäkter förloras. Veisto Oy har inte heller som avsikt att specialisera sig 

på att tillverka klingor. [5] 

 

4.8.5 Kombinerade idéer 

De idéer som valdes att kombineras är i sig själv inte tillräckligt 

tidsparande för att uppfylla de målen som satts upp. Då de bidrar lite var 

och då det finns en möjlighet för dessa att kollaborera så finns möjligheten 

att skapa helhetslösningar. 

Nedan i tabell 12 och tabell 13 ses de kombinerade helhetskoncepten, Den 

potentiellt insparade tiden är beräknad utifrån den sammanfattade 

aktivitetsanalysen, tabell 7. Till exempel moment som att skruva in och ut 

skruvar kan helt försummas om en elektromagnet sätts i bruk, med en 

mobil klingförvaring i närheten slipper arbetarna förflytta sig för att 

hämta och lämna klingor och med ett multiverktyg behövs det inte längre 

byten mellan bits och verktyg.  
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Tabell 12: Kombinerat helhetskoncept ett. 

Helhetskoncept ett 

Elektromagnet 

Klingförvaring 

Renblåsning innan maskinen stannat 

Potentiellt insparad tid: 9,5 min 

 

Tabell 13: Kombinerat helhetskoncept två. 

Helhetskoncept två 

Verktygsförvaring 

Klingförvaring 

Multiverktyg 

Samma diameter på bultar 

Renblåsning innan maskinen stannat 

Potentiellt insparad tid: 4,5 min 

 

4.9 Utvärdering och utveckling av helhetskoncept 

Då arbetet kring elektromagnetism är för omfattande att sätta sig in i på 

den givna tidsramen i kombination med bristande forskningsunderlag 

kring sågklingskrafter, så valdes helhetskonceptet bort. Detta koncept är 

dock en potentiell lösning för att spara in en stor del av arbetsförloppet 

och är därför värt att fortsätta undersökas och vidareutvecklas.  

Återstående blir då helhetskoncept två enligt tabell 13. Konceptet 

utvecklades vidare i Solidworks och renderades i Keyshot, vilket ses i 

figur 25. Färgerna som används har en mörkgrön och pärlvit nyans, samt 

en betonggrå kulör till de större ytorna, då dessa förmedlar Hewsaws 

kommunikativa profil.  
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Figur 25: Slutgiltigt koncept. 

Verktygsupphängningen består av en skena monterad på säkerhetsgolvet 

som tillåter förflyttning i sidled, på denna monteras en slangvinda med 

luftryckslangar, vilket ses i figur 26. Till verktygsupphängningen hör 

även en perforerad plåt som monteras på maskinen, där verktyg som inte 

används kan förvaras, se figur 27. I figur 28 ses bultlådan som konstrueras 

i plast med en magnetisk baksida för att kunna vara mobil. Det finns även 

skruvhål som tillåter mer flexibel upphängning på andra ytor om så 

önskas.  
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Figur 26: Skena för slangvinda. 

 

Figur 27: Verktygsupphängning för förvaring av verktyg. 
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Figur 28: Bultlåda 

Materialet som har valts till sågklingsförvaringen är stål då det är ett tåligt 

och hållbart material, den kan ses i figur 29. Lådornas skenor finns färdiga 

att köpa av företaget Fulterer och de tillåter en belastning på 120 kg [21]. 

Skenorna och klingorna ses i figur 30. Hjulen ska vara kullagrade 

luftgummihjul för att klara av tunga laster och för att rulla enkelt i ojämna 

miljöer. Framhjulen på vagnen är svängbara för att underlätta 

manövreringen, se figur 31.  
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Figur 29: Vagn för förvaring av klingorna. 

 
Figur 30: Lådförvaring för sågklingor. 
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Figur 31: Svängbara hjul. 

De delar som inte är modellerade av författarna är sprejflaskan till 

verktygsupphängningen, som ses i figur 27, samt hjulen till sågklings-

förvaringen, som visas i figur 29 och figur 31. Dessa är tagna från 

internetsidan Grabcad. [22] [23] 

Vidare undersökningar, avseende multiverktyget och en lösning för 

renblåsning innan maskinen stannat, krävs. För att ändra till samma 

diameter på alla bultar måste ytterligare hållfasthetsberäkningar göras, 

detta för att försäkra att inte skador på material och maskin uppkommer. 
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4.10 Ergonomiutvärdering av helhetskoncept 

För helhetskonceptets klingförvaring erhölls nya värden för ergonomin. 

Se tabell 14.  

Tabell 14: Värdena för helhetskonceptets klingförvaring. 

Variabel Värde Kommentar 

𝑨 10° Vinkelförflyttningen i det 

horisontala planet. 

𝑪 0,90 Indikerar kvalitén på greppet 

mellan hand och last. 

𝑫 0,95 𝑚 
D är den vertikala 

förflyttningen från start till 

slutpunkt. 

𝑭 1,67 𝑙𝑦𝑓𝑡/𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 

Frekvensen för lyftningar och 

sänkningar per minut. Den är 

beroende av tiden det tar för 

uppgiften att utföras. 

𝑯 0,35 𝑚 Horisontala avståndet från 

fotleden till lasten. 

𝑽 0,75 𝑚 Vertikala avståndet från 

golvet till lyftpunkt. 

𝑳 7 𝑘𝑔 En klingas genomsnittliga 

massa med fläns. 

 

Vid utvärdering av ergonomin användes tabell 2, tabell 14 och ekvation 

(1), se bilaga C för utförligare beräkningar i Matlab. Detta ger att RWL 

blir 11 kg. Kombinerat med ekvation (2) ges då att LI blir 0,6. 
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4.11 Stabilitet 

Inledande momentutvärdering i Solidworks visade på en risk för att 

sågklingsförvaringen skulle komma att välta när båda lådorna var fyllda 

och helt utdragna, se figur 32. 

 

Figur 32: Masscentrum för två lådor utdragna. 

Tanken med konstruktionen var att endast en låda skulle vara öppen åt 

gången, vilket gav ett bättre fördelat masscentrum, se figur 33.  

 

Figur 33: Masscentrum med en låda utdragen. 
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En lösning för detta är tillexempel att en spärr monteras på lådorna som 

tillåter att endast en låda öppnas i taget. 

Önskas det ändå att öppna två lådor samtidigt så finns lösningar som att 

bredda hjulaxlarna, välja ett material med en högre densitet på boxen 

eller göra dess plåttjocklek grövre.  
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5 Slutsats 
Som den bäst lämpade lösningen för att förbättra sågklingsbytet 

tidsmässigt och ergonomiskt valdes helhetskoncept två. 

Den gamla lösningen med alla dess aktiviteter inkluderade tar 15 minuter 

att genomföra. Med den nya lösningen finns en potentiellt insparad tid 

på 4,5 minuter. Detta ger att den nya lösningen skulle ta 10,5 minuter att 

genomföra. Det uppsatta målet var att spara in 2 minuter och därför kan 

det anses vara uppfyllt. 

 

Ergonomiutvärderingen på den befintliga lösningen gav ett RWL på 10 

kg och ett LI på 0,7. Det nya helhetskonceptet gav ett RWL på 11 kg och 

ett LI på 0,6. I teorin innebär det att klingornas vikt hade kunnat vara 

högre för att uppnå likvärdig belastning. Detta är därför en förbättring 

från den nuvarande lösningen och därmed kan slutsatsen dras att det 

uppsatta målet har uppfyllts. 

 

Säkerhetsaspekterna förbättras då upphängning av slangvindan från 

säkerhetsgolvet ser till att risken att snubbla minimeras. Med verktygs- 

och bultförvaring så glöms inte verktyg i sågmaskinen och bultar slipper 

försvinna. De skyddande kanterna på klingförvaringen bidrar till en 

minskad risk att skada sig och med en belysning på multiverktyget 

minskar risken att begå misstag.  

 

Då denna lösning förbättrar ergonomin och säkerheten, som i sin tur 

minskar potentiella skador, så minskar även sjukskrivningar och 

ytterligare pengar sparas in utöver det förkortade driftstoppet av 

sågmaskinerna. 

En vidareutveckling på sågklingsförvaringen kan göras genom att 

tillexempel installera en spärr så att inte båda lådorna kan öppnas 

samtidigt för att öka säkerheten ytterligare. Även vidare undersökning 

krävs för att ändra bultarnas diameter, samt för att konstruera ett 

multiverktyg. 

Arbetet har varit lärorikt och intressant. Genom att utföra examens-

arbetet i grupp uppstod det en engagerad och kreativ problemlösning 

som är en viktig och givande del av utbildningen. 
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Bilaga A: Tabell för FM  
Tabell över FM där V anger det vertikala avståndet från golv till handens 

position och tiden anges vid kontinuerligt arbete [1].  

 ≤ 𝟖 𝒕𝒊𝒎𝒎𝒂𝒓 ≤ 𝟐 𝒕𝒊𝒎𝒎𝒂𝒓 ≤ 𝟏 𝒕𝒊𝒎𝒎𝒆 

Frekvens 

(lyft/min) 
𝑽 < 𝟕𝟓 𝑽 ≥ 𝟕𝟓 𝑽 < 𝟕𝟓 𝑽 ≥ 𝟕𝟓 𝑽 < 𝟕𝟓 𝑽 ≥ 𝟕𝟓 

0,2 0,85 0,85 0,95 0,95 1,00 1,00 

0,5 0,81 0,81 0,92 0,92 0,97 0,97 

1 0,75 0,75 0,88 0,88 0,94 0,94 

2 0,65 0,65 0,84 0,84 0,91 0,91 

3 0,55 0,55 0,79 0,79 0,88 0,88 

4 0,45 0,45 0,72 0,72 0,84 0,84 

5 0,35 0,35 0,60 0,60 0,80 0,80 

6 0,27 0,27 0,50 0,50 0,75 0,75 

7 0,22 0,22 0,42 0,42 0,70 0,70 

8 0,18 0,18 0,35 0,35 0,60 0,60 

9 0 0,15 0,30 0,30 0,52 0,52 

10 0 0,13 0,26 0,26 0,45 0,45 

11 0 0 0 0,23 0,41 0,41 

12 0 0 0 0,21 0,37 0,37 

13 0 0 0 0 0 0,34 

14 0 0 0 0 0 0,31 
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15 0 0 0 0 0 0,28 

>15 0 0 0 0 0 0 
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Bilaga B: Aktivitetsanalys för 
befintlig lösning 
Den fullständiga aktivitetsanalysen för den befintliga lösningen, samt 

ordning för dess förlopp kan ses nedan. 

 

Ytterklinga 

1. Hämtar vagn för klingor 

2. Hämtar stor och mindre skruvdragare 

3. Tar upp långa blåsverktyget 

4. Gör rent  

5. Lägger ifrån långa blåsverktyget 

6. Byter verktyg (munstycke → lilla blåsverktyget) 

7. Tar upp lilla blåsverktyget 

8. Gör rent 

9. Lägger ifrån lilla blåsverktyget 

10. Tar upp stor skruvdragare 

11. Skruvar ut bultar 

12. Lägger ifrån stor skruvdragare 

13. Lägger ifrån sig bultar 

14. Trär av klingor 

15. Lämnar klingor 

Mittenklinga 

16. Upprepar steg 7-10.  

17. Byter verktyg (munstycke → mindre skruvdragare) 

18. Skruvar ut bultar 

19. Lägger ifrån mindre skruvdragare 

20. Lägger ifrån bultar 

21. Hämtar gummihammare 

22. Slår med gummihammare 

23. Lämnar gummihammare 

24. Trär av klingor 

25. Lämnar klingor 

Innerklinga 

26. Upprepar steg 7-9 

27. Tar upp mindre skruvdragare 

28. Byter verktyg (bits) 

29. Skruvar ut bultar 

30. Lägger ifrån mindre skruvdragare 

31. Lägger ifrån sig bultar 
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32. Trär av klingor 

33. Lämnar klingor 

34. Upprepar steg 7-9 

35. Gör rent (smörjer) 

Innerklinga 

36. Hämtar klingor 

37. Trär på klingor 

38. Tar upp mindre skruvdragare 

39. Skruvar i bultar 

40. Lägger ifrån mindre skruvdragare 

Mittenklinga 

41. Upprepar steg 36-38 

42. Byter verktyg (bits) 

43. Skruvar i bultar 

44. Lägger ifrån mindre skruvdragare 

Ytterklinga 

45. Upprepar steg 36-38 

46. Byter verktyg (munstycke → stor skruvdragare) 

47. Tar upp stor skruvdragare 

48. Skruvar i bultar 

49. Går iväg med vagn för klingor 

50. Går iväg med stor och mindre skruvdragare 
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Bilaga C: Matlab-script för RWL och 
LI 
 

Ergonomiutvärdering av befintlig lösning 

 
clear 
clc 

  
%%% Values %%% 

  
LC=23; %load constant [kg] 
H=35; %Horizontal distance from load to ankles [cm] 
V=40; %Vertical distance from floor to start position [cm] 
D=130; %Vertical travel distance [cm] 
A=10; % Angle of asymmetry, the angular displacement of body 

[degrees] 

  
L=(15+4+3)/3; %Average weight sawblade and flange [kg] 

  
CM=0.90; %Coupling multiplier, table 3 
FM=(0.94+0.91)/2; %Frequency multiplier, appendix A 

  
%%% Equations %%% 

  
HM = 25/H; %Horizontal multiplier 
VM = 1-0.003*abs((V-75)); %Vertical multiplier 
DM = 0.82+(4.5/D); %Distance multiplier 
AM = 1-(0.0032*A); %Asymmetry multiplier 

  
Rwl=LC*HM*VM*DM*AM*FM*CM %Recommended weight limit 

  
LI=L/Rwl %Lifting index 

 

 

Ergonomiutvärdering av helhetskoncept 

 
%% 

  
clear 
clc 

  
%%% Values %%% 

  
LC=23; %load constant [kg] 
H=35; %Horizontal distance from load to ankles [cm] 
V=75; %Vertical distance from floor to start position [cm] 
D=95; %Vertical travel distance [cm] 
A=10; % Angle of asymmetry, the angular displacement of body 

[degrees] 

  
L=(15+4+3)/3; %Average weight sawblade and flange [kg] 
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CM=0.90; %Coupling multiplier, table 3 
FM=(0.94+0.91)/2; %Frequency multiplier, appendix A 

  
%%% Equations %%% 

  
HM = 25/H; %Horizontal multiplier 
VM = 1-0.003*abs((V-75)); %Vertical multiplier 
DM = 0.82+(4.5/D); %Distance multiplier 
AM = 1-(0.0032*A); %Asymmetry multiplier 

  
Rwl=LC*HM*VM*DM*AM*FM*CM %Recommended weight limit 

  
LI=L/Rwl %Lifting index 
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Bilaga D: Utvärdering av 
verktygsupphängning 
Utvärdering enligt Pughs matris 

A: Verktygsupphängning och bultförvaring på maskinen. 

B: Montering från säkerhetsgolv. 

C: Tandläkararm. 
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Bilaga E: Utvärdering av 
sågklingsförvaring 
Utvärdering enligt Pughs matris 

A: Utdragbar låda, med stapling. 

B: Vagn med cykelställsprincip. 

C: Kub med axelupphängning. 
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Bilaga F: Utvärdering av 
idégenerering 
Utvärdering enligt Pughs matris 

A: Elektromagnet. 

B: Skruvdragare för flera bultar. 

C: Robotarm och transportband. 

D: Samma diameter på bultar. 

E: Större diameter på bultar för att ha färre bultar. 

G: Annat material. 

I: Verktygsupphängning. 

J: Sågklingsförvaring. 

L: Multiverktyg. 

M: Renblåsning. 
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