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Förord 

Denna rapport är ett examensarbete som utförts på Cad-teknikerutbildningen på Högskolan 

i Halmstad. Examensarbetet omfattar 7,5 högskolepoäng vilket innebär 10 veckors 

halvtidsarbete. 

Jag vill tacka Pär Gustafsson som berättade om problemet med enhandstvingar och även har 

gett feedback under hela projektet. Jag vill även tacka min handledare Sabina Rebeggiani för 

feedback och hjälp med rapportskrivandet.  

 

Sammanfattning 

Då hantverkare jobbar ensamma behövs ofta en extra arm. Dagens enhandstvingar är inte 

optimala att hantera med endast en hand. I detta projekt har därför ett underlag för en ny 

typ av enhandstving arbetats fram. Arbetet avgränsades till princip- och primärkonstruktion. 

Resultatet är en tving som i mycket liknar tvingarna på marknaden idag. Skillnaden är att de 

båda käftarna dras ihop med hjälp av gummiband innan den slutliga förspänningen sker. För 

att åstadkomma detta var mekanismen i tvingen tvungen att göras om, samt att designen på 

tvingen var tvungen att anpassas till de nya komponenterna. Ingen prototyp har byggts, 

istället har en mycket detaljerad 3d-modell av tvingen arbetats fram.   

 

  Renderad bild på det slutliga konceptet.  



 
 

Innehållsförteckning 

 

Förord 

Sammanfattning 

1. Bakgrund/problem…………………………………………….. 1 

2. Syfte…………………………………………………………………… 1 

3. Avgränsningar……………………………………………………. 1 

4. Metod………………………………………………………………… 2 

5. Produktundersökning………………………………………… 2 

6. Kravspecifikation………………………………………………… 3 

6.1. Kontroll………………………………………………………………………. 4 

6.2. Kommentar………………………………………………………………… 4 

7. Kriterieviktning………………………………………………….. 5 

7.1. Förklaring……………………………………………………………………. 5 

8. Produktdefinition………………………………………………. 6 

8.1. Produkten…………………………………………………………………… 6 

8.2. Process……………………………………………………………………….. 6 

8.3. Omgivning………………………………………………………………….. 7 

8.4. Människan………………………………………………………………….. 7 

8.5. Ekonomi……………………………………………………………………… 7 

9. Brainstorming…………………………………………………….. 8 

9.1. Spännmekanism………………………………………………………….. 8  

9.2. Dragmekanism……………………………………………………………. 9 

10.Utvärdering av dragmekanism………………….………… 10 

11. Produktförslag………………………………………….………… 11 

11.1. Produktförslag 1……………………………………………………….. 11 

11.2. Kommentar………………………………………………………………. 12 

12. Första revideringen av produktförslag 1……………… 13 

12.1. Enklare fysisk modell…………………………………………………. 14 

12.2. Stålfjäder/gummibandstest………………………………………. 14 

13. Andra revideringen av produktförslag 1…….……….. 15 

13.1. Kommentar………………………………………………………………. 15 

14. Produktutkast…………………………………………….………. 16 

14.1. Komponentlista…………………………………………………………. 17 

15. Komponentval……………………………………………………. 18 

15.1. Skena………………………………………………………………………… 18 

   15.1.1. Tillverkning………………………………………………………….. 18 



 
 

   15.1.2. Material………………………………….…………………………. 18 

15.2. Gummiband………………………………….…………………………. 19 

15.3. Pinnskruv M6 (fast käft)………………….………………………. 20 

15.4. Mutter M6……………………………………….….. …………………. 20 

15.5. Skruv……………………………………………………….………………… 20 

15.6. Pinne……………………………………………………….………………… 21 

15.7. Spännstift……………………………………………….…………………. 21 

15.8. Fjäder 14x4…………………………………………….…………………. 21 

15.9. Fjäder 17x4…………………………………………….…………………. 22 

15.10. Fjäder 32x26…………….……………………………………………… 22 

16. Detaljkonstruktion……….……………………………………..23 

16.1. Brickor……………………….……………………………………………… 23 

   16.1.1. Tillverkning………………………………………………………….. 23 

   16.1.2 Material………………….……………………………………………. 23 

16.2. Kåpor, handtag, knapp, fast käft, kil, hantag (skruv).…. 24 

   16.2.1 Material…………………………………………………………….…. 24 

   16.2.2. Tillverkning………………………………………….………………. 25 

   16.2.3. Konstruktion……………………………………………………….. 25 

16.3. Skydd käftar, handtagsskydd…………………………………….. 26 

   16.3.1. Material……………………………………………….……………… 26 

   16.3.2. Tillverkning…………………………………………….……………. 26 

   16.3.3.Konstruktion…………………………………………………………. 26 

17.Sammanställning vikt…….…………………………………… 27 

18.Produktsammanställning………………………….………… 28 

19.Diskussion………………………………………………….………. 30 

20.Referenser……..………………………………………………….. 31 

21.Bilaga 1………………………………………………………………. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Bakgrund/problem 

Det finns en sak som hantverkare alltid saknar - en extra arm. Tvingen är en urgammal 

uppfinning som hjälper hantverkare att hålla fast saker. För ca 20 år sedan kom 

enhandstvingen vilken är en form av tving som skall kunna hanteras med ena handen så att 

det som skall spännas fast kan justeras med andra handen. Men är dagens enhandstvingar 

verkligen optimala för att spännas på plats med bara en hand?  

I starten av projektet gjordes en undersökning av de mest populära tvingarna på marknaden 

och alla dessa tvingar kunde förbättras. Problemet med dagens enhandstvingar är själva 

vägen fram till den slutgiltiga fastspänningen. Exempel: En tving som dragits isär till 30 cm 

mellan käftarna och som skall spänna ett 20 cm tjockt material skall alltså dras ihop 10 cm 

med en hand. Över lag spänns dagens enhandstvingar med en pumpande rörelse i 

handtaget. En pumpning motvarar ca 0,5 - 1 cm, vilket betyder att handtaget behöver 

pumpas ca 20 gånger innan käftarna är framme vid den slutgiltiga förspänningan av 

materialet. Detta problem har lösts med en extra funktion som gör att den lösa delen på 

tvingen kan dras fram och tillbaka utan några hack, men då är den inte längre någon 

enhandstving, då det krävs två händer för att trycka ihop den. 

Ovanstående problem blir extra påtagligt när man t.ex. står på en stege med materialet som 

skall spännas fast i ena handen och tvingen i andra handen. Tvingen måste i detta läge kunna 

manövreras med en hand.  

2. Syfte 

Syftet med detta projekt är att ta fram ett underlag för en ny typ av enhandstving som skall 

lösa ovanstående problem. 

3. Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har gjorts p.g.a. att resurser och/eller tid saknats. Någon prototyp 

kommer inte att byggas. Istället har en detaljerad 3-dimensionell CAD-modell arbetats fram i 

Catia V5.  

Eftersom arbetet inte bedrivs i samarbete med något företag kommer inte några kostnader 

att plockas fram, dock finns en strävan efter att få en så låg tillverkningskostnad som möjligt. 

 



2 
 

4. Metod 

Arbetet har utförts med Fredy Ohlssons kompendier ”Principkonstruktion” [1] och 

”Primärkonstruktion” [2] som mall. Dessa kompendier utgör en mall för 

produktkonstruktion.  

5. Produktundersökning 

För att få en uppfattning av vad det finns för enhandstvingar på marknaden har det sökts 

information på internet och i olika affärer. Positiva och negativa egenskaper om dessa 

tvingar har antecknats. Undertecknad har pratat med en montör som använder 

enhandstvingar dagligen, och fått mycket feedback under hela projektet.   

I början av projektet skevs ett inlägg i www.byggahus.se forum, där det togs reda på vad 

människor eftersökte i en bra tving, vilket gav bra respons. De som svarade ansåg att de 

flesta tvingar har liknande funktion sinsemellan men varierar i kvalitet. Se bilaga 1. 

På tidningen ”Gör det själv”s hemsida, www.gds.se, fanns ett väldigt detaljerat test av  

6 stycken enhandstvingar i varierande prisklasser [3]. 

När tillräckligt med information fanns påbörjades skissandet på en kravspecifikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.byggahus.se/
http://www.gds.se/
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6. Kravspecifikation 

Med hjälp av produktundersökningen togs en första kravspecifikation fram. 

Kravspecifikationen är viktig att ha vid utvärdering av produktförslag och komponenter. Vid 

slutet av projektet kontrolleras resultatet mot målen i kravspecifikationen. Kraven har delats 

upp i fyra olika kategorier: Process, omgivning, människa och ekonomi. Detta har gjorts för 

att få en allsidig kriterieuppställning [1]. 

Nr Förklaring Krav/Önskemål 
      

P1 Tvingens spännkraft skall vara ≥ dagens enhandstvingar.  K 

      

P2 Tvingen skall vara manövrerbar med en hand. K 

      

P3 Tvingen skall tåla vibrationer från verktyg som borr, såg och slip.  K 

      

P4 Tvingen skall kunna spänna fast runda föremål. K 

      

P5 Tvingen skall vara omställbar till att pressa utåt. Ö 

      

P6 Maxspannet mellan käftarna skall vara ≥ 30 cm.  K 

      

O1 Tvingen skall tåla smutsig miljö. K 

      

O2 Tvingen skall tåla olja. Ö 

      

O3 Tvingen skall tåla temperaturer från 0-50°C Ö 

      

O4 Tvingens material skall vara lätta att återvinna.  K 

      

M1 Det skall finnas klämskydd för handen.  K 

      

M2 Tvingens funktioner skall vara lätta att förstå.  K 

      

M3 Tvingen får max väga 1 kg. K 

      

E1 Tillverkningskostnad får ej överstiga 200 kr per produkt.  Ö 

      

E2 Tvingen skall inte kosta något under användning. Ö 
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6.1. Kontroll 

I slutet av projektet kontrollerades resultatet mot kravspecifikationen. Vissa utav kraven 

kom att vara mer svåra att kontrollera då någon prototyp inte byggdes och testades. I dessa 

fall uppskattades sannolikheten för att produkten skulle komma att uppfylla kraven. 

6.2. Kommentar 

Angående krav O1 och O2, så skall här ”smutsig miljö” förtydligas. Tvingen är ett verktyg som 

skall tåla miljön på en byggarbetsplats. Detta innebär sågspån, vatten, stänk från olja och 

målarfärg m.m. Krav O2 betyder alltså inte att tvingen skall klara att bli nedsänkt i ett 

oljebad.   

Önskemål E1 är en grov uppskattning. En enhandstving av bra kvalitet kostar idag mellan  

200-450 kr. Ett rimligt pris på denna förbättrade tving skulle då ligga på 400-450kr [3]. En 

vinst på 100 % per produkt anses rimligt. Men tillverkningskostnaden har många faktorer. 

Eftersom arbetet inte bedrivs i samarbete med något företag är det väldigt svårt att beräkna 

några kostnader. Priset beror helt på företagets kunnande, maskiner, leverantörsavtal, 

storlek på produktserie o.s.v. Istället är det processen, omgivningen och människan som står 

i fokus för detta arbete. Den ekonomiska biten finns där hela tiden, men det kommer inte att 

göras några djupdykningar i det.  
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7. Kriterieviktning 

Det gjordes en parvis jämförelse mellan kraven. Syftet med kriterieviktningen är att få fram 

vilka krav som är viktigast i jämförelse med varandra. Detta är bra att veta då man skall 

utvärdera produktförslagen. 

 
De krav som fick högst värde under Ki är de kraven som ansågs viktigast.  

7.1. Förklaring 

Graderingen vid jämförelse mellan P1 och P2. 

Om P1 är viktigare än P2, sätt 2 poäng. 

Om P1=P2, sätt 1 poäng. 

Om P2 är viktigare än P1, sätt 0 poäng. 

Addera lodrätt. 

Addera vågrätt = Pi. 

Ki  
  

   
 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 O1 O2 O3 O4 M1 M2 M3 E1 E2 Korrektionsfaktor Pi Ki 

P1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 22 0,0978 

P2   -1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 22 0,0978 

P3     -2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 5 22 0,0978 

P4       -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0,0045 

P5         -6 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9 9 0,04 

P6           -3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 11 21 0,0933 

O1             -4 2 1 1 0 2 1 1 2 13 19 0,0844 

O2               
-

11 0 0 0 1 0 1 1 15 7 0,0311 

O3                 -6 1 1 0 0 1 1 17 15 0,0667 

O4                   
-

11 0 1 0 1 1 19 11 0,0489 

M1                     -5 2 1 2 2 21 23 0,1022 

M2                       -15 0 1 0 23 9 0,04 

M3                         -6 2 1 25 22 0,0978 

E1                           
-

18 0 27 9 0,04 

E2                             
-

16 29 13 0,0578 

                
Summa: 225 1 
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8. Produktdefinition 

8.1. Produkten 

Användningsområdet för produkten är brett. Dess specialitet ska vara att den enkelt ska 

kunna spänna fast ett föremål med endast en hand.  

Produkten består i en första bedömning av följande huvuddelar: 

 

8.2. Process 

Delarnas uppgifter är följande: 

Fast käft: Agera som en motkraft till den rörliga käften.  

Skena: Det är på denna den rörliga käften rör sig fram och tillbaka på.  

Dragmekanism: Dragmekanismens uppgift är att dra den rörliga käften mot den fasta.  

Rörlig käft/handtag: Det är denna som skall kunna dras fram och tillbaka för att spänna 

tvingen.  

Spännmekanism: Denna skall finnas i den rörliga käften/handtaget. Den skall med stor kraft 

kunna spänna tvingen.  

 

 

Tving

Fast käft Skena Dragmekanism Rörlig 
käft/handtag

Spännmekanism
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8.3. Omgivning 

Produkten skall kunna fungera i en relativt hård miljö. Den skall tåla stötar, vibrationer och 

smuts som kan förekomma på arbetsplatser för snickare. Önskemål är att den även skall tåla 

att komma i kontakt med olja, samt att den skall tåla utomhusbruk.  

8.4. Människan 

Produkten skall ha ett väldigt brett användningsområde. Främst är produkten riktad till 

hantverkare som använder enhandstvingar dagligen. Men den kan likaväl användas av 

hemmasnickaren.  

8.5. Ekonomi 

Målet är att få fram en produkt som är i det närmaste underhållsfri och som inte skall kosta 

något under användningen.   
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9. Brainstorming 

För att komma fram till en bra produkt som klarar kraven och önskemålen var två problem 

tvungna att lösas.  

* Fjädringsmekansimens utformning och funktion. 

* Spännmekanismens utformning och funktion.  

Penna och papper användes för att brainstorma fram några olika idéer som senare 

plockades vidare i produktförslagen.  

 

9.1. Spännmekanism 

Skisserna i figur 1 visar hur tankarna gick under brainstormingen av spännmekanismen.  
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För att försöka lösa problemet har friktionsbrickor, kugghjul och olika sorters bromsar 

behandlats. Endast ett förslag togs fram som skulle kunna utföra den tänkta funktionen.  

Detta förslag plockades vidare till nästa etapp som utgör själva produktförslaget. 

9.2. Dragmekanism 

Under brainstormingen av dragmekanismen togs fyra olika lösningar fram som kom att gå 

vidare för utvärdering/vidareutveckling. Se figur 2. 

 

1. Gasfjäder. 

2. Gummiband 

3. Stålfjäder 

4. El-motor 

 

Lösningen med en motor skulle även radera behovet av en spännmekanism.  
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10. Utvärdering av dragmekanism 
En primärbedömning av lösningarna gjordes.  

Processkrav Grupperingsskala 

    

  3   Uppfyller säkert kravet 

  2   Uppfyller troligen kravet 

  1   Uppfyller knappast kravet 

  0   Uppfyller inte kravet 

Omgivning/människa-krav Grupperingsskala 

    

  3   Uppfyller säkert kravet 

  2   Uppfyller troligen kravet 

  1   Uppfyller knappast kravet 

  0   Uppfyller inte kravet 

Ekonomikrav Grupperingsskala 

    

  3   Uppfyller säkert kravet 

  2   Uppfyller troligen kravet 

  1   Uppfyller knappast kravet 

  0   Uppfyller inte kravet 

 

De två lösningar som gick vidare bedömdes svåra att utvärdera vidare med beräkningar och 

poängsystem. Istället skedde utvärderingen genom försök/experiment då lösningarna var 

relativt lika varandra.    

 

 

 

Nr Förslag T M/O  E Summa 
Förs 

vidare 

1 Stålfjäder 2 3 3 8 X 

2 Gasfjäder 2 1 2 5   

3 Gummiband 2 2 3 7 X 

4 El-motor 2 1 1 4   
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11. Produktförslag 

11.1. Produktförslag 1 

Figur 3 visar hur spännmekanismen skall fungera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Mekanism inuti den rörliga käften. Produktförslag 1. 

Mekanismen i figur 3 är placerad i den rörliga käften. Problemet är att den rörliga käften 

måste låsas på båda håll.   

F låser så att den rörliga käften inte kan åka bakåt (höger), vilket är viktigt då tvingen spänns.  

E låser så att den rörliga käften inte kan åka framåt (vänster).  

När handtaget (B) pressas in trycker den på D och drar den rörliga käften framåt.  

Detta fungerar egentligen inte då E hindrar den rörliga käften fram att åka framåt.  

Det som ska lösas är: När handtaget (B) pressas in skall det först pressa E åt sidan innan det 

börjar trycka på D. 

Resultatet blir: 

A trycks in och användaren spänner upp tvingen (fjädringen). När handtaget (B) trycks in 

lossnar spärren (E) som håller emot framåt vilket gör att tvingen drar ihop sig. Pressas 

handtaget (B) ytterligare spänns tvingen med hjälp av D.  

Fjädringen i tvingen kommer bestå av stålfjädrar eller gummiband.  
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11.2. Kommentar 

Endast ett produktförlag har tagits fram som möjligen skulle kunna lösa problemet. Det 

fanns många idéer vid brainstormingen, men dessa plockades bort redan i tidigt skede då de 

inte löste problemet. Istället valdes produktförslag 1 ut för vidareutveckling.   
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12. Första revideringen av produktförslag 1 

Figur 4: Mekanism inuti den rörliga käften. Revidering av produktförslag 1. 

I revideringen har vissa ändringar gjorts av produktförslag 1. Se figur 4. 

Fästpunkten för den mittersta låsbrickan (E) har flyttats samt att det lagts till en fjädrande 

detalj mellan handtaget (B) och den mittersta låsbrickan (E). Fästpunkt för den högra 

låsbrickan (D) har tagits bort. Då handtaget (B) pressas in måste den högra låsbrickan (D) 

löpa med skenan (C) åt höger, vilket förhindrade den tidigare fästpunkten. Istället kommer 

fjädrar och motlägg styra låsbrickorna rätt. På bilden ovan saknas fjädrar och motlägg, men 

den huvudsakliga funktionen förklaras med figur 4. 

 

För att kunna göra en bra utvärdering och fortsätta arbetet har det bestämts att en fysisk 

modell av mekanismen skall byggas. Med en fysisk modell kan även dragmekanismen 

utvärderas.  

Den övriga konstruktionen av tvingen, d.v.s. allt utom spännmekanismen och 

dragmekanismen skall konstrueras när en fungerande modell har byggts. 
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12.1. Enklare fysisk modell 

Syftet med att bygga modellen är att se ifall mekaniken verkligen funkar som det är tänkt. 

Vissa tester kan även göras på modellen. För enkelhetens skull har modellen byggts på en 

träbit. Det viktiga är att få fram egenskaperna hos mekanismen. När detta är klart kan 

mekaniken göras mer kompakt.  

                      Fig 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figur 5: Bild på fysisk modell under bygget.  

Att bygga en modell har varit mycket nyttigt då det fanns flera problem som tidigare inte 

upptäckts. Arbetet gav ett positivt resultat och en ny revidering av produktförslaget 

jobbades fram för att få bort funna problem. Största problemet var att lösa hur 

mittenbrickan skulle lossas när handtaget trycks in.  

12.2. Stålfjäder/gummibands-test 

Tester med både gummiband och stålfjäder har utförts på den fysiska modellen. Resultatet 

av testen visade att gummiband passade bäst.  

En stålfjäder kan inte sträckas ut tillräckligt i förhållande till sin längd utan att det uppstår en 

deformation. Gummibanden kunde sträckas ca tre gånger sin längd utan någon synlig 

deformation. 
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13. Andra revideringen av produktförslag 1 

           Fig 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figur 6: Mekanism inuti den rörliga käften. Andra revideringen av produktförslag 1. 

I den andra revideringen har ett nytt system tagits fram för att lossa mittenbrickan när 

handtaget trycks in. Det är en liten kil (inringad i figur 6) som går lodrätt uppåt och pressar 

mittenbrickan (E) åt vänster när handtaget (B) trycks in.  

Fästpunkten för mittenbrickan (E) har även flyttats till dess övre del. Dels för att det inte 

fungerade att ha den låga fästpunkten, dels för att ge plats åt kilen.  

13.1. Kommentar 

Denna lösning är bra då den är enkel och det är liten risk att den går sönder eller kärvar.  

Detta förslag kom att gå vidare i projektet.   
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14. Produktutkast 

Här följer ett produktutkast och en lista på de ingående komponenterna samt dess 

behandlingstyp.  
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14.1. Komponentlista 

Behandlingstyperna är baserade på följande:  

Färdiga enheter/delar – Rutinbehandling: Delar som köps in och inte behöver bearbetas. 

Färdiga enheter/delar – Specialbehandling: Delar som köps in, och det görs en enkel 

bearbetning.  

 Unika enheter/delar – Rutinbehandling: Material köps in och det görs en större bearbetning. 

Unika enheter/delar – Specialbehandling: Delar som måste tillverkas från scratch, t.ex. 

gjutas.  

  

Färdiga 
enheter/delar   

Unika enheter/delar 
    

  Rutinbehandling Specialbehandling Rutinbehandling Specialbehandling Kvantitet 

Skena   x     1 

Bricka D     x   1 

Bricka E     x   1 

Bricka F     x   1 

Kil       x 1 

Handtag       x 1 

Kåpa rörlig käft 
vänster       x 1 

Kåpa rörlig käft 
höger       x 1 

Skydd käftar       x 2 

Knapp       x 1 

Fast käft       x 1 

Gummiband x       2 

Pinnskruv M6 
(fast käft) x       1 

Handtag (skruv 
fast käft)       x 1 

Mutter M6 x       1 

Skruv 4x16 x       6 

Pinne (handtag) x       1 

Spännstift (skena) x       2 

Fjäder 14x4mm x       2 

Fjäder 17x4mm x       2 

Fjäder 32 x 26mm x       1 

Hantagsskydd       x 1 
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15. Komponentval 

15.1. Skena 

Skenan är ryggraden i produkten. Den håller samman de båda käftarna och det är längs 

denna den rörliga käften vandrar. 

Följande krav berör skenan: 

P1 - Tvingens spännkraft skall vara ≥ dagens enhandstvingar. 

P5 - Tvingen skall vara omställbar till att pressa utåt. 

P6 - Maxspannet mellan käftarna skall vara ≥ 30 cm. 

O1 - Tvingen skall tåla smutsig miljö. 

O2 - Tvingen skall tåla olja. 

O3 - Tvingen skall tåla temperaturer från 0-50°C. 

O4 - Tvingens material skall vara lätta att återvinna. 

M2 - Tvingens funktioner skall vara lätta att förstå. 

M3 - Tvingen får max väga 1 kg. 

E1 - Tillverkningskostnad får ej överstiga 200 kr per produkt. 

 

15.1.1. Tillverkning 

Skenor av rätt dimension i bredd och höjd köps in, kapas och borras. 

Hålen borras för fixering av den fasta käften. Ett hål borras symetriskt i var ände av skenan 

vilket gör att det blir lätt att förstå hur den fasta käften flyttas.  

Skenan måste vara lång nog att gapet mellan käftarna blir 30 cm.  

15.1.2. Material 

Skenan kommer att utsättas för stora krafter på små punkter, men även dragspänningar i 

längdriktningen. Detta utesluter många material. Många metaller klarar dock dessa krav 

utmärkt. När det kommer till metaller blir materialvalet i detta fall en balansgång mellan vikt 

och pris. Stål är billigt, kan göras korrosionsbeständigt och mycket starkt men det är tungt. 

Aluminium är en lätt metall men dyrare. Aluminiumlegeringar kan göras med mycket bra 

hållfasthet. Dessa legeringar tenderar dock till att bli ganska dyra. Aluminium har även bra 

korrosionsbeständighet [4]. 

I detta skede faller valet på stål behandlat för att motstå korrosion. Stål med en densitet på 

7860 kg/m3 [5] ger skenan en vikt på 465 gram. Det är nästan halva vikten av tvingen som är 
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satt till max 1 kg. Skulle vikten bli för hög på produkten får materialvalet ses över en gång till.  

 

15.2. Gummiband 

Gummibandens uppgift är att dra den rörliga käften mot den fasta.  

Följande krav berör gummibanden: 

P3 - Tvingen skall tåla vibrationer från verktyg som borr, såg och slip. 

P5 - Tvingen skall vara omställbar till att pressa utåt. 

P6 - Maxspannet mellan käftarna skall vara ≥ 30 cm. 

O1 - Tvingen skall tåla smutsig miljö. 

O2 - Tvingen skall tåla olja. 

O3 - Tvingen skall tåla temperaturer från 0-50°C.  

O4 - Tvingens material skall vara lätta att återvinna. 

E1 - Tillverkningskostnad får ej överstiga 200 kr per produkt. 

E2 - Tvingen skall inte kosta något under användning. 

Valet av gummiband bör göras i samarbete med tillverkare. Tester som gjorts tidigare i 

projektet visar att ett ”vanligt” gummiband fungerar utmärkt. För att uppfylla kraven O1 och 

O2 behövs en annan gummiblandning t.ex. nitrilgummi som är beständig mot bensin och 

kolväteoljor [6]. 

Gummibanden är 14,7 cm när käftarna ligger mot varandra. När gapet är uppspänt på 30 cm, 

som krav P6 kräver, blir gummibanden 44,7 cm långa. Detta betyder att gummibanden 

måste kunna dras ut till tre gånger sin ursprungslängd. Gummibanden kan behöva bytas ut 

med tiden då de sträcks och dras ihop mycket, samt åldras. Eftersom tvingen inte får kosta 

något under användning kan extra gummiband skickas med produkten för att få ner detta 

mot 0.  

Kravet P3 är lite osäkert att bedöma innan en prototyp byggts och testats, men 

konstruktionen klarar med största sannolikhet att hålla gummibanden på plats under dessa 

arbeten.  

Kravet O4 går inte att säga så mycket om innan en slutgiltig gummiblandning valts. Gummi är 

i regel svårt att återvinna, vilket ofta medför en dålig lönsamhet för återvinning. Istället mals 

det ner till fyllnadsmaterial [7]. 
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15.3. Pinnskruv M6 (fast käft) 

Pinnskruv med följande mått kommer att köpas in i korrosionsbeständigt stål [8]. 

d: 6 mm 

g: 5 mm 

l: 45 mm 

b: 10 mm 

 

 

15.4. Mutter M6 

Mutter med följande mått kommer att köpas in i korrosionsbeständigt stål [9]. 

m: 3,2mm 

d: M6 

s: 10mm 

 

 

 

15.5. Skruv 

Skruv med följande mått kommer att köpas in i korrosionsbeständigt stål [10]. 

dk: 7mm 

k: 3mm 

l: 16mm 

d: 4mm 

nr: 3,2mm 
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15.6. Pinne 

Pinne med följande mått kommer att köpas in i obehandlat stål [11]. 

d: 5mm 

l: 19mm 

c: 0,8mm 

 

 

 

15.7. Spännstift 

Spännstift med följande mått kommer att köpas in i korrosionsbeständigt stål [12]. 

Längd: 8mm 

Diameter: 5mm 

Vinkel: 1mm 

 

 

 

15.8. Fjäder 14x4 

Fjäder med följande mått kommer att köpas in i korrosionsbeständigt fjäderstål [13]. 

Längd: 14mm 

Dt: 0,5mm 

Di: 3mm 

Po: 1,5mm 

Antal varv: 10,33 
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15.9. Fjäder 17x4 

Fjäder med följande mått kommer att köpas in i korrosionsbeständigt fjäderstål [13]. 

Dt: 0,5mm 

Di: 3mm 

Po: 1,5mm 

Antal varv: 12,33 

 

 

 

 

 

15.10. Fjäder 32x26 

Fjäder med följande mått kommer att köpas in i korrosionsbeständigt fjäderstål [13]. 

Dt: 1,5mm 

Di: 23mm 

Po: 11,49mm 

Antal varv: 4,9 
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16. Detaljkonstruktion 

16.1. Brickor 

Brickorna F och E har som uppgift att låsa skenan. Brickan D har som uppgift att spänna 

tvingen genom att greppa skenan och föra denna bakåt.  

Följande krav berör brickorna: 

P1 - Tvingens spännkraft skall vara ≥ dagens enhandstvingar. 

O1 - Tvingen skall tåla smutsig miljö. 

O2 - Tvingen skall tåla olja. 

O3 - Tvingen skall tåla temperaturer från 0-50°C. 

O4 - Tvingens material skall vara lätta att återvinna. 

M3 - Tvingen får max väga 1 kg. 

E1 - Tillverkningskostnad får ej överstiga 200 kr per produkt. 

 

16.1.1. Tillverkning 

Skenor av rätt dimension i bredd och höjd köps in och kapas i rätt längder.  

Hur hålen skall tillverkas beror på hur stort antal brickor som skall tillverkas. I detta fall antas 

att en mindre första serie tillverkas. Därför väljs fräsning som bearbetningsmetod för hålen. 

Vinkeln längst ner på bricka E slipas fram.  

16.1.2. Material 

Brickorna måste klara stora krafter. Då brickorna är små har vikten mindre betydelse.  

Här faller valet på samma material som skenan, stål behandlat mot korrosion.  
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16.2. Kåpor, handtag, knapp, fast käft, kil, handtag (skruv) 

Dessa delar utgör en stor del av tvingen. De måste kunna ta upp stora krafter samtidigt som 

de ska vara lätta. 

Följande krav berör komponenterna:  

P1 - Tvingens spännkraft skall vara ≥ dagens enhandstvingar. 

P2 - Tvingen skall vara manövrerbar med en hand. 

P3 - Tvingen skall tåla vibrationer från verktyg som borr, såg och slip. 

P4 - Tvingen skall vara omställbar till att pressa utåt. 

O1 - Tvingen skall tåla smutsig miljö. 

O2 - Tvingen skall tåla olja. 

O3 - Tvingen skall tåla temperaturer från 0-50°C. 

O4 - Tvingens material skall vara lätta att återvinna. 

M1 - Det skall finnas klämskydd för handen. 

M2 - Tvingens funktioner skall vara lätta att förstå. 

M3 - Tvingen får max väga 1 kg. 

E1 - Tillverkningskostnad får ej överstiga 200 kr per produkt. 

E2 - Tvingen skall inte kosta något under användning. 

16.2.1. Material 

Inför materialvalet har en studie av vad tvingarna på marknaden är gjorda i för material 

gjorts. Det visade sig att det är uteslutande plast som används, bortsett från den fasta käften 

som på en del modeller är en förlängning av skenan och då tillverkas i stål. För att inte 

materialvalet skulle låsas vid plast undersöktes även aluminium. Aluminium är betydligt 

dyrare och tyngre. Det har också en mycket hög energiåtgång vid tillverkning, vilket har en 

negativ inverkan på miljön. Materialet är dock lätt att återvinna. Vid återvinning behövs 

endast 5 % av den energi som går åt vid den första framställningen [5]. En positiv egenskap 

hos plast jämfört med aluminium är att det inte leder ström, vilket kan vara bra vid en 

byggarbetsplats.  

Klarar bara plast de krafter som uppstår finns det inget skäl att välja aluminium. Då 

materialet redan används av tvingarna på marknaden kommer plast att väljas för dessa 

komponenter.  

Efter undersökning av plaster valdes ”PA6 GF30” som material. Materialet är en polyamid 
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som är förstärkt med 30 % glasfiber. Det har många av de egenskaper som efterlystes i detta 

projekt [14] och [15]. 

+ Starkt.  + Resistent mot många oljor, smörjfett och bensin. 

+ Segt.  + UV- och väderresistent.  

+ Lättgjutet.  + Deformeras lite under värme. 

+ Har hög dimensionsnoggrannhet. 

Materialet används bl.a. till kugghjul och verktyg.  

16.2.2. Tillverkning  

Komponenterna har konstruerats för gjutning. Konstruktionen har utformats så att 

godstjockleken är jämn över hela komponenten, med vissa undantag för förstärkningar.  

Med hänsyn till materialet har lämplig gjutmetod undersökts. Den bästa metoden för 

tillverkningen är formsprutning [16]. 

16.2.3. Konstruktion 

Kåporna är konstruerade med en liten uppskjutande/inskjutande kant där de möts. Detta ger 

en bra fixering. Sex skruvar håller de båda kåporna på plats. Skruvhålen har placerats 

strategiskt för att stärka konstruktionen. Stora krafter kommer att verka på pinnen som 

håller hantaget, därför har förstärkningar placerats kring hålen som håller pinnen. Se figur 7. 

                 Fig 7 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Figur 7: Bild på ena kåpan till den rörliga käften. 
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16.3. Skydd käftar, handtagsskydd 

Skyddens uppgift är att skydda käftarna medan skyddet på handtaget ger ett bättre grepp. 

Följande krav berör skydden: 

P3 - Tvingen skall tåla vibrationer från verktyg som borr, såg och slip. 

P4 - Tvingen skall kunna spänna fast runda föremål. 

O1 - Tvingen skall tåla smutsig miljö. 

O2 - Tvingen skall tåla olja. 

O3 - Tvingen skall tåla temperaturer från 0-50°C. 

O4 - Tvingens material skall vara lätta att återvinna. 

M3 - Tvingen får max väga 1 kg. 

E1 - Tillverkningskostnad får ej överstiga 200 kr per produkt. 

16.3.1. Material 

Materialet i skydden bör ha flexande egenskaper för att ge ett bra grepp. Någon form av 

elastomer bör då vara lämplig. Efter undersökning av elastomerer har TPE valts som material 

i skydden [17]. TPE står för termoplastisk elastomer. 

16.3.2. Tillverkning 

TPE lämpar sig mycket bra för formsprutning. Processen är mycket snabb och därför 

ekonomiskt positiv [17].  

16.3.3. Konstruktion 

Skydden på käftarna ser likadana ut, så endast ett formsprutningsverktyg behöver tas fram. 

Skydden är konstruerade med två skåror, en vertikal och en horisontell, för att kunna greppa 

runda föremål.  
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17. Sammanställning vikt 

Vikten på delarna har plockats fram med hjälp av Catia V5. För ståldetaljerna har densiteten 

7860kg/m3 använts [5]. För detaljer i PA6 GF30 har 1350kg/m3 använts [14], och för TPE i 

käftskydden 910kg/m3 [18].  

I tabellen har vissa delar försummats då dess vikt anses vara betydelselös i sammanhanget. 

Dessa är markerade med x i viktkolumnen. 

Komponent Vikt kg Antal Total vikt 

        

Skena 0,465 1 0,465 

Bricka D 0,02 1 0,02 

Bricka E 0,023 1 0,023 

Bricka F 0,024 1 0,024 

Kil x     

Handtag 0,011 1 0,011 

Kåpa rörlig käft vänster 0,088 1 0,088 

Kåpa rörlig käft höger 0,095 1 0,095 

Skydd käftar 0,006 2 0,006 

Knapp x     

Fast käft 0,104 1 0,104 

Gummiband x     

Skruv M6 (fast käft) 0,011 1 0,011 

Handtag (skruv fast 
käft) x     

Mutter M6 x     

Skruv 4x16 0,002 6 0,002 

Pinne (handtag) 0,003 1 0,003 

Spännstift x     

Fjäder 14x4mm x     

Fjäder 17x4mm x     

Fjäder 32 x 26mm x     

Gummi (handtag) x     

    Summa: 0,852 

 

Med en totalvikt på lite mer än 850 gram klarar tvingen kravet M3, som säger att tvingen 

max får väga 1 kg.  
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18. Produktsammanställning 

Kontroll av den totala kriterieuppfyllelsen. 

Nr Förklaring Krav/Önskemål Viktning 
    

  
P1 Tvingens spännkraft skall vara ≥ dagens enhandstvingar.  K 

0,0978 

    
  P2 Tvingen skall vara manövrerbar med en hand. K 0,0978 

    
  

P3 
Tvingen skall tåla vibrationer från verktyg som borr, såg 
och slip.  K 0,0978 

    
  P4 Tvingen skall kunna spänna fast runda föremål. K 0,0045 

    
  P5 Tvingen skall vara omställbar till att pressa utåt. Ö 0,04 

    
  P6 Maxspannet mellan käftarna skall vara ≥ 30 cm.  K 0,0933 

    
  O1 Tvingen skall tåla smutsig miljö. K 0,0844 

    
  O2 Tvingen skall tåla olja. Ö 0,0311 

    
  O3 Tvingen skall tåla temperaturer från 0-50°C. Ö 0,0667 

    
  O4 Tvingens material skall vara lätta att återvinna.  K 0,0489 

    
  M1 Det skall finnas klämskydd för handen.  K 0,1022 

    
  M2 Tvingens funktioner skall vara lätta att förstå.  K 0,04 

    
  M3 Tvingen får max väga 1 kg. K 0,0978 

    
  E1 Tillverkningskostnad får ej överstiga 200 kr per produkt.  Ö 0,04 

    
  E2 Tvingen skall inte kosta något under användning. Ö 0,0578 

 

P1 är svår att bedöma utan att testa en fysisk prototyp. Eftersom materialen och 

dimensionerna på komponenterna som utsätts för större krafter är mycket lika de tvingar 

som finns ute på marknaden, bedöms P1 som mycket troligt uppfyllt.  

P2 är säkert uppfyllt genom produktens konstruktion.  
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Även P3 är svår att bedöma. Eftersom tvingen i stora drag liknar de som finns på marknaden 

är sannolikheten att den kan hålla fast greppet mycket stor. Att gummibandet skulle kunna 

lossna p.g.a. vibrationer ses som högst osannolik.  

P4 är uppfyllt då käftskydden är konstruerade med skåror. Även P5 är uppfyllt genom att 

den fasta käften och skenan är konstruerade efter detta.  

P6 går inte att säga så mycket om innan man valt ett slutgiltigt material till gummibanden. 

Materialet måste klara att dras ut till tre gånger sin ursprungslängd. Övriga komponenter 

uppfyller detta krav. 

O1, O2 och O3 är uppfyllda genom att materialen och konstruktionen är skapad med hänsyn 

till dessa. O4 är uppfyllt för alla delar utom gummibanden, där slutgiltigt material inte valts.  

M1 är uppfyllt genom att kåporna konstruerats med hänsyn till detta. M2 är uppfyllt genom 

en enkel konstruktion samt att informativ och enkel text trycks på kåporna. M3 är uppfyllt 

då man räknat ut att tvingen bör väga ca 850-900 gram. E1 kan inte kontrolleras med hänsyn 

till att en kostnadskalkyl inte tagits fram. E2 är sannolikt inte uppfyllt då gummibanden kan 

behöva bytas ut med tiden. Genom att skicka med extra gummiband med produkten får man 

dock ner kostnaden till ett minimum. 
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19. Diskussion 

Resultatet av projektet ses som mycket positivt. Ett stort underlag för en ny produkt har 

tagits fram. Produkten är i större utsträckning en enhandstving än de tvingar som finns på 

marknaden idag. En positiv del är att mekanismen i den rörliga käften gjordes mycket enkel. 

Endast ett handtag och en knapp behövs för att kontrollera mekanismen. I starten av 

projektet förmodades det att fler kontroller skulle behövas.  

Projektdeltagaren har varit i kontakt med snickare och montörer och alla tror att denna 

produkt är kommersiellt gångbar.  

De flesta krav har uppfyllts, men några krav skulle behöva testas och kontrolleras på en 

verklig prototyp. Kraven P6 och E2 berör materialvalet i gummibanden och går inte svara på i 

dagsläget. I det stora hela är projektdeltagaren mycket nöjd med resultatet, bortsett från att 

material på gummibanden inte valts, då detta var ett mål som satts upp.  

 

 

 Figur 8: Renderad bild av tvingen liggandes på ett bord. 
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21. Bilaga 1 

Enhandstving  

 
Hej! 
Jag funderade på varför greppet och käftarna inte ligger på samma sida om stålskenan? (på de 
modeller jag hittat)  
 
Se länk (fick visst inte posta länken, men skiv www före denna: 
.ernstp.se/userFiles/myWebshop/Enhandstving.jpg 
 
Är det smidigare att ha det så? Tycker nästan det borde vara bättre att ha käftarna nedåt, på samma 
sida som greppet?  
 
Någon som har någon åsikt om detta? 

annons 

 

2011-03-17, 17:28  
Citera |  #2  

 
 

 
mattiasp  
Forumgud 
  
Aktiv: aug 
2004 
Län: 
Västmanland 
Ålder: 41 år 
Inlägg: 3 173 

Här är blahablaha:s bild 

 
 
 
Själv har jag två såna här som är trevliga: 

http://www.byggahus.se/newreply.php?do=newreply&p=1277699
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/167736-enhandstving.html#2
http://www.byggahus.se/forum/medlem/6457
http://www.byggahus.se/forum/medlem/6457
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__________________ 
...men jag kan ha fel.  

 
Senast redigerad av mattiasp 2011-03-17 17:33.  

2011-03-17, 21:19  
Citera |  #3  

 
 

blahiblaha  
Nykomling 
  
Aktiv: mar 
2011 
Län: Halland 
Inlägg: 3 

Tack mattiasp! 
 
100 har läst, men ingen verkar ha något bra svar.  
Jag använder sällan någon tving, men skulle gärna i egenskap av 

produktutvecklare vilja veta lite för och nackdelar med enhandstvingar  

 
Senast redigerad av blahiblaha 2011-03-17 21:22.  

2011-03-17, 22:12  
Citera |  #4  

 
 

Mattias_Maria  
Junior medlem 
  
Aktiv: feb 2006 
Län: 
Västernorrland 
Inlägg: 85 

Jag har besseys enhandsvariant. köpte för någon vecka sedan och är nöjd än så 
länge. Trycker det känns mer naturligt att använda denna typ än den med handtag 
på motstående sida. 
 
/Mattias 
 

http://www.byggahus.se/newreply.php?do=newreply&p=1277849
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/167736-enhandstving.html#3
http://www.byggahus.se/forum/medlem/125061
http://www.byggahus.se/newreply.php?do=newreply&p=1277884
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/167736-enhandstving.html#4
http://www.byggahus.se/forum/medlem/11259
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2011-03-18, 08:22  
Citera |  #5  

 
 

Fluxor  
Fullvärdig 
medlem 
  
Aktiv: mar 
2010 
Län: Gävleborg 
Inlägg: 127 

blahiblaha skrev:  

Tack mattiasp! 
 
100 har läst, men ingen verkar ha något bra svar.  
Jag använder sällan någon tving, men skulle gärna i egenskap av produktutvecklare vilja 

veta lite för och nackdelar med enhandstvingar  

En klar nackdel med många tvingar är att de är värdelösa! De klämmer inte ihop 
med tillräcklig kraft! Man får vad man betalar för gäller i synnerhet här. 

2011-03-18, 08:33  
Citera |  #6  

 
 

 
Mikael_L  
Gudfader 
  
Aktiv: aug 
2006 
Inlägg: 11 495 
Inloggad  

blahiblaha skrev:  

Tack mattiasp! 
 
100 har läst, men ingen verkar ha något bra svar.  
Jag använder sällan någon tving, men skulle gärna i egenskap av produktutvecklare vilja 

veta lite för och nackdelar med enhandstvingar  

Jag läste först nu. 
Men jag har inget bra svar. Jag har egentligen inte ens funderat på det förrän nu, 
då jag bara använder det jag köper, vilket är produkter satta på marknaden. 
 
Men när du säger det, så häromdagen skulle jag klämma ihop en grej och 
irriterade mig på att handtaget kom ivägen. Så det blev att hämta en vanlig 
skruvtving just då. 
 
Om jag fick välja fritt skulle jag antagligen vilja ha av bägge modellerna, handtag 
på samma sida och på motsatt sida. 
__________________ 

http://www.byggahus.se/newreply.php?do=newreply&p=1278002
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/167736-enhandstving.html#5
http://www.byggahus.se/forum/medlem/100830
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/167736-enhandstving.html#post1277849
http://www.byggahus.se/newreply.php?do=newreply&p=1278014
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/167736-enhandstving.html#6
http://www.byggahus.se/forum/medlem/25464
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/167736-enhandstving.html#post1277849
http://www.byggahus.se/forum/medlem/25464
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Amatörbyggare och teoretiker.  

2011-03-18, 14:27  
Citera |  #7  

 
 

netram  
Nykomling 
  
Aktiv: sep 
2007 
Län: Uppsala 
Inlägg: 9 

Hmm... den typen av enhandstvingar har ju dubbla funktioner - du kan flytta den 
fasta "käften" till andra änden för att använda tvingen för att pressa isär istället för 
att pressa ihop. Då är det inte så smidigt med greppet på samma sida som 
käftarna (du kommer då att antingen få manövrera tvingen "inifrån" det ämne du 
pressar isär, alternativt bli begränsad i minsta "arbetsdjup" av skenans längd). 

2011-03-18, 17:42  
Citera |  #8  

 
 

Mats 
Bengtsson  
Forumgud 
  
Aktiv: jul 2007 
Län: Skåne 
Inlägg: 2 306 
Inloggad  

Mikael_L skrev:  

Jag läste först nu. 
Men jag har inget bra svar. Jag har egentligen inte ens funderat på det förrän nu, då jag 
bara använder det jag köper, vilket är produkter satta på marknaden. 
 
Men när du säger det, så häromdagen skulle jag klämma ihop en grej och irriterade mig 
på att handtaget kom ivägen. Så det blev att hämta en vanlig skruvtving just då. 
 
Om jag fick välja fritt skulle jag antagligen vilja ha av bägge modellerna, handtag på 
samma sida och på motsatt sida. 

Jag har både den på bild från Bessey, och Wolfcrafts, som har handtaget på andra 
sidan. Ofta kvittar det vilken sida handtaget är på. Ibland är det ena bättre än det 
andra. Men generellt föredrar jag Wolfcraftarna framför Besseyn, det vill säga ofta 
passar det med handaget bakåt. 

 

http://www.byggahus.se/newreply.php?do=newreply&p=1278200
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/167736-enhandstving.html#7
http://www.byggahus.se/forum/medlem/40041
http://www.byggahus.se/newreply.php?do=newreply&p=1278306
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/167736-enhandstving.html#8
http://www.byggahus.se/forum/medlem/35825
http://www.byggahus.se/forum/medlem/35825
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/167736-enhandstving.html#post1278014

