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Abstrakt
Sveaskog Norrbotten spenderar över 50.000 liter bensin/ 
säsong bara på skogsröjning.
Utsläppen från bensindrivna röjsågar skadar både 
användare och miljö.
Den klassiska röjsågen orsakar en ojämn belastning 
som, i kombination med den höga arbetstakten vid 
skogsröjning, är både skadlig och ineffektiv.

Mitt fokus har varit att granska de tekniska, ergonomiska 
och planeringsmässiga aspekterna kring röjnings-
arbetet och att utforma en röjverktyg som är både enkelt 
och effektivt att arbeta med.

Resultatet är en ryggmonterad såg som förflyttar 
belastningen från sidan av användaren till ett mer 
centrerat läge.
Batteridriften och elmotorn förkortar antalet laddningar 
vilket möjliggör ett mer flexibelt arbetsmönster.
För att underlätta planeringen och se till att arbetet 
görs enligt avtalet, samlar sågen in och distribuerar 
information mellan användaren och arbetsgivaren samt 
visualiserar det för användaren med ett enkelt gränssnitt.

Innehållsförteckning
Inledning............................................s3

Abstrakt
Bakgrund
Plantskogsröjning
Problemet
Frågeställning
Avgränsning
Syfte
Mål
Angreppssätt och Metoder
Samarbetsföretag och organisationer
Målgrupper
Personas

Research............................................
Intervjuer
Enkät
Observation
Test av befintliga röjsågar
Besök på Svensk Maskinprovning på Teg

Analys..............................................s12
Aktivitetsanalys
Problemområden
Funktionsanalys
Scenario - Plantskogsröjning
Teknisk analys

Idégenerering..................................s16
Workshop 1 – Bodystorm
Workshop 2 – Brainstorm

Koncept...........................................s18
Koncept 1 - Midjefäste
Koncept 3 - “Metspö”
Koncept 4 - “Steadycam”
Interaktionskoncept

Utvärdering......................................s22
Användartester
Ergonomisk utvärdering
Utvärdering av konstruktion
Utvärdering av interaktionskoncept

Vidareutveckling..............................s24
Ergonomisk finjustering
Vidareutveckling av Konstruktion och Material

Formgivning.....................................s25
Vision
Färgval
Formspråk

Slutkoncept.....................................s27
Kontextbild
Beståndsdelar
Rörlighet
Material
Justeringar
Arbetsmönster och batteribyten
Balans
Interaktion
Unika egenskaper

Bilagor.............................................s40



4 5

Bakgrund
Röjning av skog görs under sommarhalvåret för att ge 
utrymme åt friskare träd att växa sig starka och har stor 
inverkan på trädens kvalitet. En skogsägare som låter 
skogen växa på egen hand får efter bara några år ett 
konfliktbestånd med klena, tätvuxna skogar.

Kostnaden för röjning ökar snabbt i takt med att träden 
växer.
Tillslut blir man tvungen att gallra bort de klena träden 
med en skördare, vilket kan bli dyrt.
Därför är det oftast bättre att röja tidigt, vilket ger ett 
mervärde genom hela omloppstiden på omkring 10.000 
kr/ha.
Röjningsbehovet är mycket större än det som faktiskt 
utförs vilket lett till att stora delar av Sveriges skogar är i 
akut behov av röjning.

Problemet
Den traditionella röjsågen har i stort sett varit oförändrad 
sedan 60-talet.
Ofta används samma typ av såg vid plantskogsröjning 
som vid röjning av grövre stammar.
Detta innebär att röjaren vid en plantskogsröjning släpar 
runt på ett verktyg som både väger mer, gör av med 
mer energi, släpper ut mer avgaser och har en högre 
kapförmåga än arbetet egentligen kräver.

Ett eldrivet verktyg skulle minska både vikten, 
vibrationerna, oljudet och avgaserna som användaren 
utsätts för och lämna ett mindre avtryck på miljön men 
p.g.a. begränsningarna i batteritekniken och den kapkraft 
som tidigare efterfrågats har det hittills inte varit ett 
rimligt substitut för bensinmotorn.

I och med att det blir allt intressantare för skogsindustrin 
med tidig röjning och att litiumjonbatterierna blir allt 
mindre och kraftfullare är det ett bra tillfälle att utveckla 
ett eldrivet alternativ för röjning av mindre träd.
Eldrift skulle även kunna innebära en öppning för 
utökad feedback från verktyget för att t.ex. minska 
planeringsbehoven vid röjning eller hjälpa röjaren att 
fatta snabba beslut.

Frågeställning
Hur kan ett manuellt elverktyg för plantskogsröjning 
utformas för att på bästa sätt tillgodose användarens 
behov?

Avgränsning
Konceptet kommer att avses för plantskogsröjning 
och bör därför kunna kapa träd på 1-2 meter med en 
diameter på ca 2-7 cm.
Fokus i arbetet kommer att ligga på användarsituationen 
men kommer även att innehålla förslag på principiella 
tekniska lösningar.

Syfte
Att utveckla ett verktyg som effektiviserar 
plantskogsröjning, ökar lönsamheten, skonar 
naturen från onödiga utsläpp, minimerar risken för 
förslitningsskador och ger en bättre användarsituation.

Mål
Mitt mål är att utveckla ett koncept för ett elektriskt 
verktyg speciellt anpassat för plantskogsröjning. 

Angreppssätt och Metoder
I arbetet kommer jag att använda mig av den kreativa 
designprocessen som i grova drag kan delas in i stegen 
som beskrivs nedan.
Det är en iterativt process, vilket innebär att stegen inte 
nödvändigtvis börjar och avslutas i en linjär ordning utan 
går istället in i varandra.
Tidigare steg kan efter behov upprepas tills ett önskat 
resultat är nått.

- Research
- Analys
- Idégenerering
- Utvärdering
- Formgivning
- Visualisering
- Modellbygge
- Presentation
- Dokumentation

Plantskogsröjning
Det tidigaste steget av röjning kallas för 
plantskogsröjning och utförs då träden är mellan 
1-2 meter höga och har en stamtjocklek på 2-7 cm i 
diameter.
På senare år har skogsindustrin fått upp ögonen 
för planstskogsröjning som visat sig ge en bättre 
dimensionsutveckling, mindre risk för snöbrott, lägre 
röjningskostnader och möjliggör en tidigare gallring.

I och med att röjningen i Sverige är eftersatt stöter man 
i dagsläget på grövre stammar i plantskogarna som 
kräver kraftigare röjverktyg. Därför har det hittills inte varit 
aktuellt att ta fram ett specialanpassat redskap för att 
kapa små plantskogsstammar.
I takt med att Sveaskog och andra skogsägare “hinner 
ikapp” med att mätta röjningsbehovet, kommer även 
behovet för ett specialverktyg att öka.
Slutkonceptet i detta examensarbete kommer därför i 
första hand att rikta sig specifikt mot plantskogsröjning.
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Samarbetsföretag och
organisationer
Svenska Lantbrukaruniversitetet (SLU)
Svenska Lantbrukaruniversitetets uppgift är att bidra 
till ökad livskvalitet och tillväxt genom högkvalitativ 
forskning, miljöanalys och utbildning.
SLU är aktiva inom flera områden. Från bioteknik, 
hälsa och klimat till hållbara produktionssystem, 
naturresursförvaltning och samhällsplanering.
SLU står även för sponsringen av detta projekt.

Svea Skog
Svea Skog besitter 14% av Sveriges produktiva 
skogsmark och är därmed landets största skogsägare.
Deras fokus är skogsskötsel, försäljning av virke och 
biobränsle och utveckling av skogens övriga värden som 
t.ex. upplåtelser av mark för jakt, fiske och naturbaserad 
turism.

Målgrupper
Projektets målgrupp kan delas in i två huvudsakliga 
kategorier:

Röjare
Röjningsarbetet utförs antingen av anställda röjare, 
enskild entreprenör eller markägare som sköter om sin 
egen skog.
Självverksamma står för ca 60% av röjningen. 
En erfaren röjare behandlar i snitt mellan 1-3 hektar 
per dag medan det för självverksamma kan ta upp till 
dubbelt så lång tid.
Detta är en stor anledning till att röjningen inom det 
privata skogsbruket släpar efter.

Administratörer
Som indirekta användare av produkten räknas de som 
utför planeringen av röjningsarbetet.
Detta kan i vissa fall vara en och samma person som 
utför röjningen.
Deras insikter är mycket viktiga eftersom de påverkar 
ramarna för hur produkten används. 

Personas
För att få en överblick av användarnas mångfald 
sammanfattade jag mina insikter i tre personas. Dessa 
fiktiva personer är inspirerade av olika människor 
jag kommit i kontakt med eller hört talas om under 
informationsinsamlingen.
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Research
Intervjuer
Informationsinsamlingen inleddes med ett tiotal 
intervjuer med både administratörer inom Sveaskog och 
röjningsenteprenörer runt om i landet.
Frågor jag ställde kretsade kring inlärning, utbildning, 
rutiner, arbetsskador,  information/kommunikation, 
teknik, vanliga problem, osv.

Här kom det bl.a. fram att:
• En bra röjare måste hela tiden ligga steget före och 

fatta snabba beslut under röjningen. Att stanna upp 
för att tänka efter kostar pengar. Att slarva kan leda 
till att arbetet måste göras om. 

• Valet av träd avgörs av trädens storlek, kvalitet, 
avstånd, osv. 

• Många väljer bort raster för att inte tröttheten ska 
hinna kicka in. Därför har små skillnader i redskapets 
vikt och balans mycket stor inverkan på arbetets 
påfrestning.

• Värk i kroppen ”hör till arbetet” och är oftast inget 
man klagar över.

Enkät
För att få in kvantitativ information om skogsröjning 
gjorde jag i ordning en enkät som jag la ut på 
skogsforum.se (ett forum för skogsarbetare/
skogsföretag) och distribuerade ut den till ett trettiotal 
entreprenörer via Sveaskog.
Svaren jag fick användes för att styrka påståenden från 
intervjuer och låg också till grund bl.a. för kommande 
interaktionskoncept.

Observation
Enkäten och intervjuerna kombinerades med egna 
observationer för att få se med egna ögon hur arbetet 
utförs.
Jag besökte Anders Johansson som röjer åt Sveaskog.
Eftersom säsongen ännu inte börjat kunde jag inte följa 
med på ett riktigt arbetspass men Anders gjorde sitt 
bästa för att visa mig hur man vanligtvis planerar och 
utför arbetet, i en simulerad situation.
Jag fick en god inblick i Anders vardag både i och 
utanför arbetet och en klarare bild av de problem och 
brister som befintliga röjsågar medför i det faktiska 
arbetet.
Nödvändig utrustning innefattar bl.a. extra bränsle, 
skyddskläder, sågfilar och extra sågklingor. 
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Test av befintliga röjsågar
Jag gjorde ett besök på Husqvarna Skog & Trädgård i 
Ersboda för att prova röjsågar och även ett hos Stihl´s 
återförsäljare i Nordmaling.
Jag testade ett antal traditionella röjsågar och passade 
även på att prova Bengt-Åke Ahlrikssons omtalade 
ryggburna kedjesåg som väckt het debatt och blandade 
känslor bland landets enteprenörer.
Här följer en kort jämförelse:

Husqvarna 353
• Selen är svår att ställa in.
• Sågen är svår att balansera.
• Ger en snedfördelning av vikten i sidled vilket blir 

märkbart i så väl axlar, rygg, höft och armar.
• Väger ca 9kg

Husqvarna Kedjeröjsåg
• God avlastning trotts hög vikt.
• Tar upp mycket plats och är klumpig i trånga utrym-

men.
• Centrerad viktfördelning.
• Snett grepp.
• Avsedd att såga i midjehöjd.
• Väger ca 12kg

Besök på Svensk Maskinprovning
På SMP (Svensk Maskin Provning) i Umeå mottogs jag 
av Provningsledare Hans Arvidsson som gick igenom 
grunderna kring bensin- och elmotorer samt hur man 
jämför dessa mot varandra.
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Analys
Aktivitetsanalys
Bedömningskriterierna jag utsåg vid analysen av 
materialet från observationen var:
Kognitiv belastning, Säkerhetsrisker, Tidskrävande 
moment och Fysisk belastning.

Här följer några sammanfattade slutsatser av denna 
analys:
• Många små moment försvinner i samband med 

bytet från bensin till eldrift, både i det övergripande 
arbetsmönstret (tack vare färre tankningstillfällen) 
och i specifika situationer (batteribytet).

• Planeringen av arbetet, som fortlöper jämsides med 
själva kapningen, tar mycket uppmärksamhet från 
användaren och har en återkommande inverkan på 
den kognitiva belastningen.

• Resterande tid innefattar tankning, slipning av klin-
gan, mätningar, förflyttning av material, etc. 

Problemområden
Analysarbetet fortsatte med en sammanställning av de 
problemområden som jag blivit medveten om under 
informationsinsamlingen:

Ergonomi
• Hela sågens tyngd vilar på användarens högra sida 

och den traditionella selen snedfördelar vikten över 
användarens kropp, vilket påfrestar höger höft och 
vänster axel.

• Handtagens förskjutning i sidled tvingar användaren 
till ett greppläge där båda händerna är lätt förskjutna 
åt höger. Även detta bidrar till statisk belastning i 
vänsterarmen.

• Motorn som fungerar som motvikt för sågklingan, 
sticker ut långt från kroppen, vilket blir klumpigt i tät 
skog. 

• Sågen är vinglig och svår att balansera.
• Västen är obekväm, knepig att justera och rör på 

sig fast den sitter hårt åtspänd. Asymmetrin gör det 
svårt att avgöra om den är felaktigt inställd eller inte.

Kognitiv belastning
• För att inte slösa tid på att gå långa extrasträckor 

mellan tankningarna är det väldigt viktigt för den som 
röjer att kunna lägga upp arbetet så att bensinen 
alltid räcker hela vägen tillbaka till påfyllningsdunken. 
Detta är ett problem både för nybörjare och erfarna 
användare eftersom det har en enorm inverkan på 
deras arbetsmönster. Många väljer att släpa med sig 
extra bensin på ryggen, trots säkerhetsrisken.

• Dålig precision. Står träden tätt kan det vara svårt att 
inte såga ner fler stammar än man tänkt sig. Klingan 
kan endast såga i sidled.

• Viktigt att trakt-direktivet (specifikationer kring        
uppdraget) följs. 

• Svårt att bedöma avståndet mellan träden vilket 
avgörs med ögonmått.

• Uppskattningen av antalet kapade stammar görs 
manuellt.

• Måste fatta snabba beslut när man väljer träd att 
kapa. Avbrott kostar pengar.

Energi (Bensindrift)
• Kräver många tankningar
• Balansen i sågen förändras i takt med att bensinen 

förbrukas.
• Hög energiåtgång
• Hög driftskostnad
• Avgaser
• Buller
• Vibrationer
• Miljöpåverkan

Funktionsanalys
Under sammanställningen av funktionslistan kunde jag 
låna de mest grundläggande funktionerna direkt från den 
traditionella sågprincipen för att därefter fylla på med 
helt nya, baserade på problemlistningen och den övriga 
analysen.

Starta

Tanka

Bedömningskriterier

Kognitiv belastning

Säkerhetsrisker

Tidskrävande moment

Fysisk belastning

Flödesschema

Tankning

Förberedelse

Sätta på selen

B

A

Ställer ner sågen Ställer sig på knä
Sträcker höger hand mot 
motorn och skruvar upp 
tanklocket

Lägger ifrån sig 
tanklocket

Tar upp bensindunken med höger 
hand och skruvar av locket med 
vänster

Fattar dunken med båda händerna 
och häller i bensin (avgör med 
ögonmått när tanken är full)

Tar av sig handskarna och 
skruvar på locketC

C

D

D

Röjer ett smalt stråk 100 
meter rakt in i skogen

Lämnar bensindunk

Upprepar sammanlagt 3 
gånger

F

Greppar selen 
med höger hand

För vänster arm 
genom vänster 
ärm

För höger arm 
genom höger ärm

Rättar till 
ojämnheter i 
banden

Spänner övre 
spännet

Spänner undre 
spännet

Justerar längden 
på remmarna

Justerar krokens 
placering över 
höger höft

Val:
Sitter selen 

bra?

Nej

Ja Val

2

3

3

4

5

Scenario - Plantskogsröjning
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Teknisk analys
För att få en trovärdig teknisk grundprincip att utgå ifrån 
i den kommande konceptfasen har jag undersökt olika 
kapprinciper, dagens elmotorer och litiumjon-batterier 
och uppskattat hur dess prestanda kan tänkas utvecklas 
inom de kommande 3 åren.
Till min hjälp har jag haft Hans Arvidsson från SMP, 
Åke Gustavsson som är uppfinnare och skogsägare 
och Niels Classens, Projektingenjör på Husqvarna 
Handhållet.
Detta är en sammanfattning av våra slutsatser:

Kapverktyg
Av de olika beprövade principer för att kapa träd (sax, 
såg, klinga, sekatör) är det bara sekatören och klingan 
som både är energieffektiva och dessutom klarar den 
önskade stamtjockleken (2-7cm). Av dessa två är 
rörelsemönstret med sekatören klart långsammast. 
Därför beslutade jag mig för att slutkonceptet ska 
baseras på kling-principen.

Motor
Som referens för motor och batteri har jag Pellenc. Ett 
franskt företag som gör elsågar och sekatörer för att 
stamkvista i äppelgårdar och vinodlingar. Även om deras 
produkter har ett lite annat användningsområde så är 
tekniken väldigt intressant just för sin låga vikt och höga 
energikapacitet.
Deras motor väger ca 500g. Den är inte inte lika kraftig 
som en bensinmotor i dagsläget men tillräckligt för bruk 
vid plantskogsröjning.

Batteriet
Pellenc 1100 är ett 50,2V batteri med 23,2 Ah, 990 Wh 
och en livslängd på 800-1200 laddningar. Det väger idag 
5,9 kg.
Om 3 år bör detta batteri (enligt Hursqvarna) kunna 
utföra arbetet i ca 3,75 timmar, vilket innebär att det 
kommer att behövas 2 batterier för att utföra en dags 
arbete. Istället för att göra 6st uppehåll om dagen för att 
tanka, byter du batteri vid lunch.

Kostnad
Den totala kostnaden för inköp och uppladdning 
av batterier är i dagsläget ca hälften så dyr som 
bensinkostnaden för en Stihl fs 240 under en 
800-dagarsperiod. Denna skillnad kommer sannolikt att 
öka inom de kommande åren i takt med att bensinpriset 
stiger. 
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Idégenerering

Idé-fasen inleddes med två workshops för att snabbt 
täcka upp så många idéer som möjligt inom flera 
områden.

Workshop 1 – Bodystorm
Uppgiften för deltagarna under den första workshopen 
var att bygga ett röjverktyg av tilldelat material som på 
bästa sätt fördelade verktygets vikt över kroppen.
Begränsningen var att verktyget var tvunget att ha en 
kapyta och en 6kg vikt som motsvarade ett batteri.
Det blev snabbt tydligt att det smidigaste stället att 
placera batteriet var på ryggen.

Workshop 2 – Brainstorm
Under den andra workshopen behandlades flera 
frågeställningar i mindre sessioner, allt från “hur 
verktyget kan fästas mot kroppen” och “hur ett batteribyte 
kan underlättas” till “hur viktig information om arbetet kan 
förmedlas till användaren”, togs upp.
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Koncept
Efter att ha gått igenom materialet från workshop 1 och 
2 började jag sammanställa de idéer som uppkommit till 
olika koncept, som utvärderades mot funktionslistan tills 
3 koncept återstod.
Viktfördelning, smidighet och komfort var avgörande 
faktorer för detta val.

Koncept 3 - “Metspö”
Riggröret hänger i ett centrerat läge framför användaren 
i ett gummiband som fäster i en stålram ovanför axlarna. 
Strömtillförseln på det ryggfasta batteriet går via en 
ledning längs med ett av snörena. Verktyget balanseras 
både med hjälp av handledsstöden och med ett spänne 
mot midjan för att kompensera upp vikten.

Koncept 4 - “Steadycam”
Sågens vikt leds mot kroppens centrum via en 
dubbelledad arm som fäster mot selens ryggplatta. 
Den är inspirerad av utrustning som används vid 
filminspelning för att underlätta förflyttning av tunga 
filmkameror.

Koncept 1 - Midjefäste
Verktyget hålls uppe framför användaren av två fasta 
stålramar som löper längs midjebältets ytterkanter.
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Interaktionskoncept
Följande delkoncept innefattar idéer som kan vara 
av intresse för huvudkonceptet utan att påverkas av 
dess utformning. Jag har beslutat mig för att prioritera 
ner dessa delar av projektet för att arbetet inte ska nå 
orimliga proportioner.
Syftet med interaktionskoncepten är att underlätta 
arbetet genom att förse röjningsentreprenören och 
arbetsgivaren med information om arbetet i realtid.
Koncepten baseras bl.a. på svaren från 
enkätundersökningen och har arbetats fram parallellt 
med grundkoncepten.

Vad ska visas?
Denna bit lämnar jag förhållandevis obesvarad. Från 
enkäten har jag fått en hel del intressanta uppslag men 
för att verkligen gå in på djupet i vilken information som 
är relevant för användaren samt tekniken bakom denna 
uppsamling behövs vidare studier. 
Några förslag på relevant information innefattar:

• Batteritid – simpel men extremt viktig information för 
att kunna planera röjningen korrekt.

• Arbetad tid – Räknar tid från dess att sågen startas 
för att ge användaren bättre tidsuppfattning.

• Antal kapade träd – genom att mäta motstån-
det i sågens motor kan kontrollmätningen mot                 
trakt-direktivet (uppdraget) automatiseras.

• Procent av den utsatta arbetsytan som hittills röjts 
– Ger både entreprenören och skogsbolaget god 
överblick av var arbetet utförts och hur mycket som 
återstår med hjälp av GPS. Kräver digitalisering av 
trakt-direktivet. 

• Intjänade pengar – motivationshöjande - Baserat på 
Arbetad tid eller Antal kapade träd.

Koncept 2
Integrerad display i riggröret.

Koncept 1
Heads-up display (HUD).
Information projiceras upp på genomskinligt visir.

Koncept 3
Stor genomskinlig display som ger all nödvändig 
information tillgänglig med Augmented Reality.

Koncept 4
Information läses upp i integrerad radio i hörselkåporna.

Koncept 5
Minimal display som endast visar en typ av information 
åt gången. Går att montera av och på sågen med ett 
snabbfäste och kan därför monteras på nästa såg när 
den gamla går sönder. Handskvänlig touchdisplay för att 
byta vy.

Hur ska informationen presenteras?
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Utvärdering
Utvärderingar innefattade erfaren-/oerfaren användning 
och förståelse av grundkoncept och sekundära koncept, 
ergonomi, och slutligen konstruktion.

Användartester
Jag bjöd in två erfarna röjningsenteprenörer tillsammans 
med en representant från Sveaskog för att prova och 
komma med feedback på mina koncept.
Därefter utförde jag ett antal tester tillsammans med 
människor som aldrig röjt förut för att få veta hur någon 
utan tidigare erfarenhet av skogsröjning skulle ställa sig 
till mina förslag.
Efter att ha fått prova mina mockups och tittat igenom 
det visuella materialet stod det klart att Steadycam-
konceptet (nr4) var en tydlig favorit, både bland röjare 
och ickeröjare.
Här följer en del synpunkter:

Koncept 1
• Avlastar kroppen mycket bra.
• Det är det minst rörliga av alla tre, den korta hävar-

men blir irriterande vid vridmoment.
• Tvingar användaren att arbeta med benen eller 

överkroppen.
• Begränsar sikten direkt framför fötterna på an-

vändaren, vilket kan bli ett problem i ojämn terräng.

Koncept 3
• Avlastar mycket bra, aningen framtungt, särskilt vid 

roterande rörelser.
• Begränsar sikten direkt framför fötterna på an-

vändaren.
• Ger en känsla av instängdhet
• Låser händerna så de inte kan användas till annat.
• Störst risk att fastna
• Detta koncept testades även med ett alternativt     

riggrör som istället för att utgå från användarens 
mage, löpte längs med sidan som på en tradi-
tionell röjsåg. Detta gav en bättre hävstångseffekt i            
sidled men gav en betydligt sämre viktfördelning där      
vänsterhanden tvingades arbeta hårdare.

Koncept 4
• Minimal rörelsebegränsning och minst i vägen av de 

tre koncepten.Tack vare de sidgående lederna blir 
verktyget mycket flexibelt och tillåter användaren att 
arbeta mer med händerna än ryggen om så önskas. 

• Styrarmen reducerar det mesta av snedfördelnin-
gen och förflyttar, precis som de andra koncepten, 
belastningen till ryggpartiet.

• Båda de kvinnliga testpersoner som tillfrågades 
hade synpunkter på att selen inte satt ordentligt 
vilket försämrade den balanserande effekten som 
konceptet hade på större testpersoner.

Ergonomisk utvärdering
Jag visade mockups på koncepten för Catharina Henje 
som är utbildad sjukgymnast.
Hon hade synpunkter på balansen i koncept 4 och 
föreslog mig att försöka hitta ett sätt att stabilisera upp 
rotationsbelastningen i sidled.

Utvärdering av konstruktion
För att utvärdera grundkonceptens tekniska 
genomförbarhet och få idéer på vidareutveckling, tog jag 
kontakt med tre studenter från ingenjörsprogrammet i  
Maskinteknik på Umeå Universitet.
Tillsammans gick vi igenom koncepten, provade 
mockups och röjsågar samt diskuterade förbättringar.

Utvärdering av interaktionskoncept
Under utvärderingarna visade röjningsarbetarna stort 
intresse för interaktionskoncepten men underströk att all 
typ av extra feedback från maskinen måste förmedlas 
så obemärkt som möjligt. Det får inte ta så mycket 
uppmärksamhet att det stör arbetet och bör samtidigt 
vara en fristående del som kan monteras på nästa röjsåg 
när den gamla slitits ut efter 1-2 säsonger. Av denna 
anledning blev det interaktionskoncept 5 som gick 
vidare.
För att undvika att sågens ökade interaktivitet blir ett 
störningsmoment snarare än ett hjälpmedel beslutar 
jag även att den enda informationen som behöver 
matas in manuellt av användaren är trädantal vid en 
kontrollmätning. All övrig ingående information skickas 
till enheten via skogsbolaget eller samlas automatiskt 
in av sågen.
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Vidareutveckling
Ergonomisk finjustering
I och med att röjsågar ofta delas mellan ett antal 
personer inom ett arbetslag, är det en nödvändighet 
att snabbt kunna justera sågen för att passa olika 
kroppsmått.
Svagheten i mitt koncept är att den är väldigt beroende 
av denna möjlighet I flera dimensioner för att över huvud 
taget passa användaren.
Tillsammans med Catharina Henje har jag undersökt 
var, hur och hur mycket konceptet kommer att behöva 
kunna justeras för att passa män och kvinnor av olika 
kroppsmått mellan 18 och 65 år (Peoplesize Adult Data 
2008).

Ergonomi
• För att lösa problemet med att selen inte fäster 

ordäntligt mot kroppen la jag till ett spänne som löpte 
hela vägen runt bröstkorgen, detta gjorde en enorm 
skillnad för stabiliteten i verktyget.

• Jag ändrade placeringen av axelremmarnas nedre 
fästpunkt. Från att ha suttit precis vid midjespännet 
till att gå tillbaka in mot ryggslutet som på en van-
dringsryggsäck. Detta förhindrar att midjeremmen 
“drar ihop sig” upp mot kroppen när selen dras åt.

• Jag la till stabiliserande pads för skuldrorna för att 
reducera rotationsbelastningen som påpekats av 
Catharina.

• Testat olika variationer av selen för att avlasta rygg 
och axlar och minimera krångel vid av/påtagning.

Justeringar
• Jag har tittat på olika konstruktionsmässiga lösnin-

gar för att kunna justera höjd på och vinkel på arm, 
riggrör och ryggplattor.

Konstruktion och Material
För att få förslag på lämplig utformning och material 
till lederna i bärarmen pratade jag med Lars Isaksson 
(ingenjör) och Kenneth Sjöström (verktygsmakare) på 
Designhögskolan i Umeå, som båda har röjt mycket 
privat. Vi kom fram till att rotationsleden kring motorn 
(som möjliggör vinkling av sågen i sidled) kan bestå av 
gummiblock. De föreslog starka och lättviktiga material 
som aluminium/magnesiumlegering eller fiberkomposit 
till lederna i själva bär-armen.

Elektrisk

Formgivning

Jämförelse av formspråk hos elektriska/
bensindrivna produkter

Kraftfull

Mekanisk Elektrisk

Smidig

“När man kommer hem från skogen ska man lukta bensin”

Det här citatet har jag tagit med för att visa hur viktig 
känslan är i den här produkten.
Det är inte bara en fråga om ett funktionellt redskap, utan 
även om arbetskultur och identitet.
När jag byter ut bensinmotorn mot eldrift så tar jag bort 
en signatur som måste ersättas med något annat. 
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Vision
Jag ville att formen ska återspegla konceptets unika 
egenskaper men samtidigt passa målgruppen och 
kontexten.
Eldriften såg jag som en signatur som kunde användas 
för att påvisa nytänk medan kopplingen till skogen stod 
för tradition.
Det första jag gjorde för att konkretisera min övergripande 
vision var att göra två mindmaps, den ena med ord som 
associerade till elektricitet och den andra till skogen.
För att lättare förstå hur form kan uttrycka elektricitet gjorde 
jag även ett positioneringsdiagram över befintliga eldrivna 
produkter som användes som diskussionsunderlag med 
ett mindre antal testpersoner.
Det visade sig att betraktarens förutfattade meningar 
kring en produkts användning har extremt stor inverkan 
på om den kommer att uppfattas som elektrisk eller 
bensindriven.
Detta blir mycket svårt att fastställa endast utifrån 
formspråket när produkten tas ur sitt sammanhang 
men det finns visuella nämnare som kan framhäva eller 
motarbeta dessa egenskaper.
Bl.a. så framhäver bensindrivna produkter i större 
utsträckning mekaniken bakom medan elektriska 
produkter tenderar till att lägga större fokus på 
användandet samtidigt som de tonar ner sin komplexitet.

Från detta valde jag ut följande värdeord som blev 
grunden för både färg och formspråk: 

• Dynamisk – (Lätt, Smidig, Organisk, Rörlig)
• Robust – (Kraftfull, Tålig, Slitstark)
• Tydlig – (Enkel, Ärlig, Kontrastrik)

Färgval
Jag ville att färg och material tydligt skulle markera 
uppdelningen av olika delar och funktioner och särskilja 
produkten från konkurrenterna. Baserat på värdeorden 
gjorde jag ett 20-tal färgkombinationer som jag 
utvärderade bland med ca 10 testpersoner.
Jag bestämde mig för att använda den vinnande 
kombinationen (svart, vit och grön) på följande sätt:

• Accentfärgen användes (med vissa undantag på 
västen) för att markera justeringar och rörliga delar.

• Svart användes i kombination med grovt gnistade 
ytor för att markera tålig/beskyddande/Kraftfull.

• Vita släta ytor ska framhäva smidig/lätt/organisk/
Skonsam.

Formspråk
Leder och bärarm:
• För att ge bärarmen den rätta blandningen av 

robusthet och smidighet gjorde jag en undersökning 
där folk fick ranka olika profiler av bärarmen efter 
hur väl de matchade värdeorden. Dessa delar bär 
hela sågen och ger den dess rörlighet. Därför bör de 
uttrycka både Smidighet och Tålighet. De är samtidigt 
länken mellan batteriet och motorn och bör därför 
symbolicera genomflödet av energi på något sätt.  
Både bärarm och leder har fått ett rundare och mer 
enhetligt uttryck, ledernas “nav-brickor” har förstorats 
och strömsladden har gömts under bärarmen (där 
den dessutom är mindre I vägen).

Batteri och motor:
• Dessa delar är extra viktiga att framhäva som 

skonsamma och lätta men samtidigt kraftfulla. Därför 
är batteriet och motorn de enda delarna på sågen som 
har dubbelkrökta ytor och organiska brytningslinjer. 
Batteriet, kraftkällan och själva hjärtat av produkten 
har fått den svarta färgen för att signalera tålighet. 
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BESTÅNDSDELARÖvre sele

Stöd för skuldran

Ryggfäste

Elmotor

Display

Handtag

Ledad bär-arm

Batter i

Infästn ing

Nedre sele

Strömsladd

Teleskopiskt r iggrör
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RÖRLIGHET

Vinkl ing av k l ingan i  s id led

Rörelser f rammåt,
bakåt och i  s id led

Höjn ing

MATERIAL

Fiberkomposi t

F iberkomposi t

ABS
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Vikt: 6kg
Batteritid: 4timmar

Batteriindikator

Kontakt

Spärr/handtag

Arbetsmönster
och batteribyten

Batteridriften och elmotorn förkortar antal laddningar 
vilket möjliggör ett mer flexibelt arbetsmönster.

JUSTERINGAR

Handtagets s ida och v inkel

Riggrörets längd

Bärarmens höjd

Ryggfästets längd

Bär-armens längd
(anpassning ef ter id jemått )
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HUSQVARNA 353

Balans
Konceptet förflyttar belastningen från 
sidan av användaren till ett mer centre-
rat läge.

Interaktion
För att underlätta planeringen och se till att arbetet görs 
enligt avtalet, samlar sågen in och distribuerar informa-
tion mellan användaren och arbetsgivaren, och visual-
iserar det för användaren i ett enkelt gränssnitt.
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Unika egenskaper
• Ekonomisk och miljövänlig
• Fördelar vikten jämnt över kroppen
• Ger en god överblick av arbetet
• Medför ökad rörlighet och framkomlighet i tuff ter-

räng
• Ökad driftstid minskar antalet avbrott
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Bilagor
Personas
Amanda
Amanda är 20 år och gick ut Naturvetenskapliga 
programmet på Gymnasiet förra våren.
Hon har planer på att plugga vidare till Marinbiolog men 
först vill hon ut och resa.
Till detta sparar hon ihop pengar genom att jobba.
Sommarjobbet som skogsröjare fick hon genom sin ex-
pojkvän Jonas som jobbat där tidigare.
Amanda trivs rätt bra och funderar på att stanna ett tag 
tills hon har råd att åka.
De första veckorna hade hon mycket träningsverk men 
nu har hon vant sig.
Amanda är ganska kort och måste sträcka sig extra 
mycket för att hålla upp sågen, vilket är lite jobbigt under 
långa dagar.
Hon tycker om att vara i skogen men det kan bli 
långtråkigt när man jobbar ensam.

Leif 
Leif Gustavsson, född och uppvuxen i Joggsjö norr om 
Umeå, har arbetat med skogsröjning i 43 år.
Som 16 började han som svetsar-lärling i Vindeln men 
drogs snart till naturen och skogsarbete.
När skördaren gjorde sitt intåg i slutavverkningen 
oroades Leif och hans kollegor över att dessa maskiner 
höll på att kosta de jobben.
Med tiden byttes oron mot lättnad när effekten av att 
inte längre behöva utföra den tunga slutavverkningen 
manuellt började visa sig.
Denna erfarenhet har på många sätt bidragit till Leifs 
facination av ny teknik. 
Han gillar att fundera över hur arbetet skulle kunna göras 
annorlunda medan han jobbar och har gott om idéer.
Leif älskar både sitt arbete och skogen men han känner 
att tiden närmar sig för honom att dra sig tillbaka.
Arbetet har tärt på honom och det blir inte lättare av 
höftskadan han drog på sig under en skidolycka några år 
tillbaka.
Han känner sig ändå nöjd, ett helt arbetsliv har han 
jobbat med något han älskat.

På senare år har Leifs dotter börjat hjälpa till allt oftare 
med röjningen och han hoppas på att hon förr eller  
senare ska vilja ta över firman.

Sven
Sven Ericsson är en 39-årig småbarnspappa från 
Tomtebo som i sin ungdom var lite av en lokal punk-
kändis.
Han är social person som gärna omger sig av mycket 
människor men har på äldre år lärt sig uppskatta lugnet i 
naturen.
Sven sätter stor stolthet i att arbeta hårt på jobbet och är 
inte den som klagar när så fort det blir problem.
”Det finns inga problem. Det man inte klarar själv ska 
man inte ge sig in i” brukar han säga.

Enkät
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Aktivitetsanalys

Starta

Tanka

Bedömningskriterier

Kognitiv belastning

Säkerhetsrisker

Tidskrävande moment

Fysisk belastning

Flödesschema

Tankning

Förberedelse

Sätta på selen

B

A

Ställer ner sågen Ställer sig på knä
Sträcker höger hand mot 
motorn och skruvar upp 
tanklocket

Lägger ifrån sig 
tanklocket

Tar upp bensindunken med höger 
hand och skruvar av locket med 
vänster

Fattar dunken med båda händerna 
och häller i bensin (avgör med 
ögonmått när tanken är full)

Tar av sig handskarna och 
skruvar på locketC

C

D

D

Röjer ett smalt stråk 100 
meter rakt in i skogen

Lämnar bensindunk

Upprepar sammanlagt 3 
gånger

F

Greppar selen 
med höger hand

För vänster arm 
genom vänster 
ärm

För höger arm 
genom höger ärm

Rättar till 
ojämnheter i 
banden

Spänner övre 
spännet

Spänner undre 
spännet

Justerar längden 
på remmarna

Justerar krokens 
placering över 
höger höft

Val:
Sitter selen 

bra?

Nej

Ja Val

Röjning

E
F

G

G

Starta sågen

Vrider choken 
vid motorn med 
höger hand

Trycker in 
startknappen 
vid höger 
handreglage

Fattar röjsågens midja med vänster 
hand och trycker in primer-knappen 
på motorn ca 10 gånger med höger 
hand (trycker in bensin i förgasaren)

Trycker in de-comp. 
ventil vid motorn som 
lättar kompressitionen

Håller ner sågen med 
vänster hand och drar 
upprepade gånger i 
snurran med höger

Trycker in säkerhetsspärren 
och gasen på höger 
handtag för att låsa fast 
gasen.

D
E

D

Mäta

F G

G

Fästa sågen

Val

Rast/ Lunch

Bedömning:
avstånd
kvalitet
trädslag
skador
stamtjocklek
krontak
älgbeten

Greppar sågens 
handtag med båda 
händerna

Påbörja nytt 
slag på 
20x5meter

Val av arbetsrikt-
ning inom slaget
(vind/vädersträc
k/terräng)

Sätter fram ena
foten,böjer lätt
på främre knät

Trycker in spärr 
och gas för att få 
momentum i 
klingan

Val av träd

Kapa träd:
Sveper sågen snabbt i sidled 
från höger och vänster och 
håller emot med benet

Förflyttar sig med 
stora steg, roterande 
eller i sidled

Lämna träd:
Cirkulerar runt stammen 
med klingan

Slaget 
färdigröjt 
med ca 1 
meter mellan 
stammarna

D

Nytt slag

Stoppar motorn 
med knappen på 
höger reglage

Trycker in de-comp. 
ventilen med vänster 
hand och gasa med 
höger

Reser
sig

Tar på sig 
handskarnaSågen 

startar

Sågen startar 
inte

A

Böjer sig ner och greppar 
vänster handtag med 
vänster hand

Greppar sågens 
midja med höger 
hand och lyfter

Släpper handtaget 
med vänster-
handen och tar tag 
i selen

Tippar sågen mot 
kroppen med höger 
hand

Hakar i sågfästet i 
selens krok Släpper sågen

Ja

Nej

Val av krok Sitter sågen bra?
Val

Val av
mätmetod

Måttband

Mäta med 
sågens riggrör

Ögonmått

Ta fram måttbandet Fäst vid trädstam Gå i en cirkel runt och se 
hur många träd som är 
innanför radie av 1 meter

Samla in måttbandet

Håller fram riggröret 
mellan stammarna

Stämmer av avståndet 
mot märkt enmeters 
markering på riggröret

Bedömmer utan 
mäthjälp

Arbetet 
avslutat

Kontroll mot traktdirektiv

C
Att tänka på:
Avstånd till tank
Tidsåtgång
Riktning/Position
Gränser
Traktdirektiv
Avstånd  till kollegor
Vindriktning

Tanka
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Funktiosanalys
Fälla träd    1-2 meter långa, 2-7cm i diameter  Hf 

Effektivitet
Underlätta kapning   1-2 meter långa, 2-5 cm i diameter 5% 5-8cm HO N
Påskynda kapning   1-2 meter långa, 2-7cm i diameter  5% 5-8cm HO N
Påskynda underhåll   kap-verktyg        N
Minimera avbrott   i arbetet för laddning     N
Vara tydlig    Lätt att begripa      Ö
Minimera inlärningskurva          Ö

Ergonomi/Fysisk belastning
Centrera belastning   ballans       N
Fördela belastning   över större yta      N
Minimera ytterlägen           N
Minimera rörelsebegränsning vid sågning       N
Minimera rörelsebegränsning övriga rörelsemoment     N
Maximera framkomlighet  i plantskog       N
Minimera vikt            N
Medge precision           N
Vara lättmanövrerad          N
Erbjuda räckvidd           N
Erbjuda kalibrering   efter kroppsmått      N
Möjliggöra förflyttning          N
Erbjuda avlastning   armar, rygg       N
Medge kompatibilitet  med övrig arbetsutrustning (handskar, jacka, osv) N
Erbjuda greppvariation          Ö
Möjliggöra anpassning  verktygets vinkel      Ö
Sitta bekvämt   mot kroppen       Ö
Passa många   både män och kvinnor med olika kroppsbyggnad Ö
Vara lättstartad           Ö
Underlätta på-/avtagning          Ö
Underlätta transport           Ö
Underlätta förvaring           Ö
Minimera vibrationer          Ö
Erbjuda komfort           Ö
Minimera felanvändning  skadliga rörelser      Ö
Underlätta batteribyte          N
Erbjuda kylning   mot rygg       Ö

Interaktion/Kognitiv belastning
Underlätta beslutsfattning          Ö
Förmedla information  till användare/uppdragsgivare    Ö
     om arbetet/viktig för uppdraget 

Tålighet/Underhåll
Tåla stötar            N
Tåla kyla            N
Tåla värme            N
Tåla fukt            N
Tåla slitage            N
Skydda batteri   Fukt        N
Underlätta reparation          Ö

Säkerhet
Minimera skaderisken  för användaren      N
Minimera skaderisken   för människor i omgivningen    N
Minimera risk   ofrivillig körning      N
Tydliggöra risker   farliga delar       Ö
Tydliggöra tillstånd   Motorn av/på       N
Erbjuda säkerhetsfunktion  snabb avlägsning av batteri/såg/bärarm   N
Vara synlig    i skogsmiljö       Ö
Minimera risk   sågen ”kastar” i sidled     Ö

Miljöpåverkan
Minimera materialåtgång  tillverkning       Ö
Minimera miljöpåverkan  restprodukter       Ö

Uttryck
Tilltala målgrupp           N
Framhäva teknik   eldrift        Ö
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Kostnadsjämförelse
Här följer en kostnadsjämförelse av inköp och användning mellan ett Pellenc 1100 batteri (som jag använder som teknisk refferens)
och Stihl fs 240 (en vanlig bensindriven såg som används b.la för plantskogsröjning)

Stihl fs 240
Tankens volym: 0,75 liter
Bensin: ca 15,58 kr/litern (priset i umeå 2012/03/25)
Tankningar per dag: 6-8 st
Tennstift: ?
Motorolja: ?

Bensinpriset för 6 tankningar/dag under 800 arbetsdagar: 0.75 x 6 x 800 x 15,58 = 55 088 kr
Bensinpriset för 8 tankningar/dag under 800 arbetsdagar: 74 784 kr
(denna summa är exklusive priset för tennstift och motorolja i 800 dagar)

Pellenc 1100
Pris: ca 12.000 kr
Batteritid idag: 1,5 timmar
Batteritid om 3-5år: ca 4 timmar
Batterier som krävs per dag om 3-5 år: 2
Elpris för laddning: 0,6 kr
Antal uppladdningar innan battarikapaciteten påverkas: 800

Priset för 2 batterier och deras uppladdningskostnad i 800 dagar
(2 x 12.000) + (2 x 0,6 x 800) = 24 960 kr

Stihl fs 240:      55 088 - 74 784 kr
Pellenc om 3-5 år:  24 960 kr

Om 3-5 år kommer den totala kostnaden för inköp och uppladdning av 2 batterier att vara ca hälften så dyr som kostnaden för bensindrift under en 800-dagarsperiod.
Du får en högre inköpskostnad men genom hela driftstiden kan du räkna med att spara 10000-tals kronor.
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Tidig konstruktion


