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ABSTRACT 

 

This study focuses on providing innovative solutions to assist workers lacking technical 

knowledge at Husmuttern AB to assemble its products. The Swedish company produces 

standardized building-sections that can be assembled to build model-houses, and other forms of 

buildings in mobile factories. The company’s vision is to provide opportunities for 

inexperienced labors and newcomers to Sweden, and so playing a positive role in integrating 

immigrants into the Swedish market and society. To actualize this ambition, this paper aims 

specifically at developing tools/products that assist unskilled workers to reduce the margin of 

errors in determining where and how the screws will be placed when combining the wooden 

beams and plywood boards, which form the building sections. 

 

Semis-structured interviews with workers at Husmuttern AB were conducted to identify 

problems associated with the working process. Ullman’s product-developing method was 

employed to develop the facilitative tools. Several concepts were developed and compared in 

an attempt to find the best solution for the given problem(s), and eventually two proposed 

products were presented: the first is a template where holes are located to mark where the 

screws should be placed. The other product is basically an inclined plane with a drill-guide to 

direct the screw in the correct gradient and prevent the screw from moving through the process. 
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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som utförts av undertecknande student vid 

Mälardalens högskola. Rapporten är skriven på C-nivå och omfattar en 

produktframtagningsprocess från idé till ritning på ett färdigt koncept. Uppdragsgivaren för 

denna rapport är Husmuttern AB. 

 

Husmuttern AB är ett företag som jobbar med montering av standardiserade byggsektioner i 

form av väggar som sedan kommer byggas i mobila fabriker. Byggsektionerna sammanfogas 

senare för att bygga olika modulhus, radhus, skolor eller liknande byggnader. 

Företagets vision är att alla människor oavsett erfarenhet ska kunna montera ihop ett modulhus 

via hjälpmedel försedda av Husmuttern AB, visionen är även att kunna anställa arbetare utan 

någon tidigare erfarenhet inom detta yrke då man vill träna upp de och sedan rekommendera 

till andra företag, för att förbättra arbetarnas chans till anställning. 

 

Projektets syfte är att utveckla en produkt som underlättar sammanfogningen av träbalkar och 

plywoodskivor som är stommen i väggens uppbyggnad. Produkten ska funka som ett 

hjälpmedel till arbetarna, visa vart skruvarna ska sitta, på vilket sätt de ska skruvas samt 

förminska felmarginal i skruvning då vissa skruvar ska skråskruvas,  

Väggsektionerna får inte innehålla några sprickor eller skador i träet, därför har vissa 

frågeställningar tagits fram. Hur arbetarna ska kunna producera korrektskruvade och skadefria 

väggsektioner med rätt antal skruvar, oavsett erfarenhet eller funktionshinder. 

 

Olika produktframtagningsmetoder som baserats på teorier har använts för att säkerställa 

korrekt kvalité på den framtagna produkten, ett exempel på en sådan metod är Ullmans 

produktframtagningsteori. 

 

Flera koncept togs fram och jämfördes, baserat på den samlade informationen, för att hitta den 

bästa lösningen för det givna problemet, därefter togs två stycken produkter fram. Första 

produkten består av en mall där hål finns utplacerade för att markera platser där skruvar ska 

skruvas in. Andra produkten är ett lutande plan med en borrstyrning på för att leda skruven i 

rätt lutning samt förhindra att skruven flyttas under arbetets gång. 

 

Arbetets resultat består av två produktförslag i form av 2D-ritningar och 3D-modeller i 

SolidWorks. Resultatet är utformat på ett sätt som eliminerar behovet av erfarenhet hos 

arbetarna, detta gör att produkterna uppfyller Husmuttern AB:s ställda krav och önskemål samt 

besvarar forskningsfrågorna. 

  



4 (53) 

FÖRORD 

 

Detta examensarbete har varit ett väldigt lärorikt projekt som gett bättre förståelse inom 

husbyggnationer, trähantering och produktutveckling. Det har varit väldigt intressant att arbeta 

med varierande utmaningar på olika fronter och hitta olika sätt att hantera dem. 

 

Jag vill tillägna ett tack till Johan Tjernell, VD på Husmuttern AB och även handledare för 

detta examensarbete. Det har varit spännande och lärorikt att jobba med en väldigt hjälpsam 

handledare som alltid varit snabb med att besvara frågor. 

 

Ett stort tack vill jag även ge till Janne Carlsson, handledare på Mälardalens Högskola som 

varit hjälpsam och svarat på frågor som kändes komplexa och avancerade. Han har även väglett 

arbetet på rätt spår när det behövts. 

 

Jag anser att detta arbete inte skulle kunna vara komplett utan dessa två handledares stöd, 

engagemang och vägledning, jag är tacksam för den hjälpen jag fått av er och att jag fått 

chansen att utveckla mina kunskaper samt sätta dem i praktik inom detta område. 

 

Ett tack vill jag även ge till Mika Mäkikala Åkerblad och Örjan Karlsson som varit hjälpsamma 

och besvarat frågor kring projektet. Mika som är en erfaren snickare har gett 

rekommendationer och tips på hur man ska gå tillväga för att undvika skador i trä. Örjan är 

konsult för funktionshindrade på arbetsförmedlingen och har gett värdefull information på hur 

en produkt kan funktionshinder-anpassas. 

 

Slutligen vill jag ge ett stort tack till alla andra personer som varit hjälpsamma för detta projekt, 

ingen nämnd, ingen glömd. 

 

Hamza Byary 

Juni 2018 Eskilstuna 
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FÖRKORTNINGAR 

 

CAD  Computer Aided Design – Mjukvara för 3D-modulering. 

 

CES  En del av EduPack - Program som används för materialval. 

 

FEM  Finita ElementMetoden – Metod för att se svagheter i konstruktion. 

 

Fixtur  Ett verktyg för att hålla i något/vägleda till rätt plats. 

 

FMEA  Failure Mode Effects Analysis - Metod använd för utvärdering av felorsak. 

 

IDT  Akademin för Innovation, Design och Teknik – Akademi på högskolan. 

 

Mdh  Mälardalens högskola. 

 

Skråskruvning Skruva in en skruv med en angiven vinkel. 

 

SolidWorks  Program som används för att köra programmet CAD. 
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1. Inledning 

Detta examensarbete förklarar ett produkt- och designutvecklingsarbete för en skruvfixtur samt 

tillhörande mallar i uppdrag av Husmuttern AB. Resultatet av detta arbete kommer att 

användas som hjälpmedel för arbetarna där skruvar måste hamna på korrekta platser för bättre 

kvalité. Med hjälp av handledaren Johan Tjernell från Husmuttern AB samt handledaren Janne 

Carlsson från Mälardalens Högskola har undertecknande student utfört detta arbete under den 

andra perioden av vårterminen 2018. 

 

1.1 Husmuttern AB 

Husmuttern AB är ett företag grundat år 2015 av Johan Tjernell med inga andra anställda i 

dagsläget. Företagets mål är att utveckla koncept som består av standardiserade byggsektioner 

som kommer att byggas i flyttbara fabriker. Byggsektionerna kommer sedan att kunna 

sammanfogas till olika byggnader för att uppfylla ett givet syfte såsom radhus, skolor eller 

ålderdomshem (Se figur 1). När byggsektionerna inte längre behövs kan de demonteras och 

sedan återanvändas eller återvinnas. (Husmuttern AB, 2017). 

 

Husmuttern AB:s vision är att vem som helst, oavsett utbildning eller förkunskap ska kunna 

montera ihop ett modulhus med hjälp av hjälpmedel försedda av Husmuttern AB. Företaget 

jobbar med framtagandet av koncept i ”open innovation” där idéer samlas från 

underleverantörer samt studenter från Mälardalens Högskola (MDH). 

 

 
Figur 1 Husmuttern AB:s koncept (Husmuttern AB, 2017) 
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1.2 Bakgrund 

Sveriges befolkning är ständigt ökande vilket lätt kan leda till ett ökat bostadsproblem samt 

svårigheter i samhällsintegration vid invandring (Statiska centralbyrån, 2018) (se bilaga 1). Ett 

behov av både bostäder och jobb för integrering finns, vilket Husmuttern AB har i mål att 

hjälpa uppnå.  

 

Husmuttern AB kommer att montera ihop byggsektioner till ett färdigt hus i flyttbara fabriker 

för att sedan frakta byggsektionerna till platsen byggnaden ska stå, där hopsätts sektionerna och 

monteras på plats. Företaget kommer att anställa arbetare utan någon erfarenhet inom yrket 

med syftet att träna och integrera arbetare med utländsk bakgrund i samhället. 

 

Denna rapport kommer beskriva olika hjälpmedel framtagna för att hjälpa arbetarna och 

underlätta olika tekniker att utföra skruvningar. 

 

1.3 Problemformulering 

Husmuttern AB eftersträvar felfria byggsektioner, därför är det av kritisk vikt att skruvar 

hamnar rätt, annars kommer monteringen inte att passa. Hur ska arbetarna kunna montera ihop 

träbalkar och plywoodskivor felfritt? 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Arbetarna på Husmuttern AB är helt utan tidigare erfarenheter av husbyggnationer. De flesta 

har aldrig tidigare använt sig av en skruvmejsel, skruvdragare eller liknande enkla redskap. 

Arbetarna ska kunna bygga ihop felfria byggsektioner utan erfarenhet, utföra olika typer av 

skruvningar samt skruva in varje skruv på precis rätt ställe. Eftersom att människor kommer 

vistas i bygget är det kritiskt att väggsektionen monteras tillsammans med andra sektioner på 

korrekt sätt.  

 

Syftet med arbetet är att skapa en skruvfixtur så att arbetarna ska kunna utföra en 

skråskruvning på rätt ställe och med så bra precision som möjligt. Mallar ska även tas fram för 

hur många skruvar som ska skruvas in samt vart de ska sitta. De frågeställningar som arbetas 

utifrån är: 

• Hur ska arbetarna kunna utföra en korrekt skråskruvning med så liten felmarginal som 

möjligt? 

• Hur ska arbetare med funktionshinder kunna arbeta inom de angivna områdena? 

• Hur ska byggsektionerna ha felfria ytterväggar med rätt antal skruvar på rätt plats? 

 

1.5 Direktiv 

Examensarbetet är ett arbete på C-nivå vilket motsvarar 15 högskolepoäng. Projektet utförs 

under 10 veckors heltidsarbete vilket motsvarar 40 timmar per vecka. 

En presentation kommer att ske vid projektets slut. Presentationen kommer att bestå av en 

skriftlig rapport och en redovisning för både Husmuttern AB och Mälardalens Högskola. 

Projektet ska hålla sig inom de angivna tidsramarna för denna kurs samt att resultatet måste 

innehålla en lösning för korrekt placering av skruvar och även presenteras för företaget genom 

både CAD-modeller och ritningar 
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1.6 Avgränsningar 

Nedan presenteras projektets avgränsningar. 

• Det framtagna systemet måste uppfylla kraven och lösa problemet i grund. 

• Systemet måste vara utformat ergonomiskt för ett dagligt arbete. 

• Mått för övriga komponenter i byggsektionen är redan förbestämt. 

• Storlek på de olika skruvarna är också förbestämt. 

• Slutkonceptet ska inte vara produktionsberett. 

• Slutkonceptet ska designas men inte hållfasthets beräknas.  
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2. Teoretiskbakgrund & lösningsmetoder 

I detta kapitel beskrivs teoretiska fakta och de metoder som använts i samband med projektet.  

 

2.1 Produktutvecklingsprocessen 

Metoden använd för projektutvecklingsprocessen i denna rapport är baserad på Ullmans teori 

inom detta ämne. Teorin är utformad för att underlätta utvecklingen av en produkt som 

uppfyller samtliga marknadskrav. Processen kan användas generellt för samtliga typer av 

projektutvecklingsprojekt. Ullman tydliggör denna process med sex olika faser som produkten 

bör gå igenom under utvecklingen (Se figur 2). Rödmarkerade faser kommer inte att 

presenteras i denna rapport. (Ullman, 2010) 
 

 
Figur 2 Ullmans produktutvecklingsprocess bestående av sex faser.  

2.1.1 Produktupptäckt 

Denna fas består av att utföra en nulägesanalys för att undersöka läget och hitta eventuella 

projektförslag som anses lämpliga att arbeta med. Projekten kan vara att exempelvis ta fram 

nya produkter eller uppgradera befintliga. Vid de flesta fallen presenteras en rad olika 

potentiella projekt som sedan sållas ner till de projekt som anses vara lämpliga att fortsätta 

arbeta med (Ullman, 2010).  

Denna fas är redan utförd av Husmuttern AB och kommer inte att presenteras i denna rapport. 

 

2.1.2 Projektplanering 

Denna fas utgör en planering för det framtida projektet ur ett resursperspektiv. Projektgruppen 

undersöker möjligheter, resurser, pengar, arbetare och utrustning för att sedan sammanställa 

resurserna och tilldela dessa på rätt plats. Detta betyder att en planering för projektet måste 
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     Produktstöd          

 
Konceptutveckling 

 
Produktgenerering 
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utföras i hänsyn till tiden angiven för detta projekt. Enligt Ullman kräver detta att man 

spekulerar om det okända vilket försvårar denna fas, därför blir det lättare enligt honom att 

planera för en produkt som liknar en man tidigare planerat till, än att planera till en helt ny. 

Ullman förklarar vidare att mycket av planeringsarbetet går ut på att utveckla ett schema och 

uppskatta kostnaderna. Resultatet av denna planering ger en takt på hur lång tid olika faser i 

detta projekt ska ta. (Ullman, 2010) 

 

Gantt-schema  

För att kunna dela upp projektet i olika faser måste ett Gantt-schema skapas som ger en 

noggrann fördelning på processerna i projektet inom den angivna tidsbegränsningen. 

Ett Gantt-schema är det traditionella verktyget för kartläggning av tid i ett projekt, schemat är 

en form av ett horisontellt stapeldiagram med en tidsaxel som representerar start och slut för 

projektet (Ulrich & Eppinger, 2012)(Se bilaga 2). Ett Gantt-schema presenterar också det 

faktiska utfallet av arbetad tid jämfört med den planerade arbetsgången, dessutom är den 

metoden lämpligt att tillämpa vid utsatta deadlines då det tydligt syns hur lång tid som återstår 

för projektet. (Österlin, 2010) 

 

I denna rapport har ett Gantt-schema tagits fram som varit väldigt givande då planeringen 

kunde ses som en omfattande helhet i detalj, i ett och samma dokument (Se bilaga 3). 

 

Milstolpar 

Milstolpar är avstämningspunkter som fungerar som ett sätt att tydliggöra när en fas eller en 

aktivitet inom projektet ska vara avslutat och när man dessutom kan börja arbeta på nästa. En 

milstolpe sätts ut där en process anses vara betydande för projektet, på så sätt kan man tydligt 

avgöra när den har uppnåtts. Det är viktigt att inte sätta ut för långa tidsintervaller mellan 

milstolparna då det kan leda till förlorad kontroll över arbetet. (Eklund, 2011) 

 

I denna rapport har milstolpar använts vilket resulterat i bättre kontroll över upplägget i 

projektet. Det har underlättat uppföljningen av schemat som gett både en bättre tidsuppfattning 

samt bättre uppskattning. 

 

2.1.3 Problemidentifiering 

För att kunna identifiera problem har en del datainsamlingsmetoder tillämpats, det för att 

underlätta informationshanteringen samt samla in information på så effektivt sätt som möjligt. 

Nedan presenteras olika datainsamlingsmetoder som används under projektets gång. 

 

Observationer 

Observation är en datainsamlingsmetod som grundar sig i att en observatör observerar 

beteendet hos en eller flera individer. För att öka datainsamlingen och effektivisera 

observationsprocessen har två olika observationssystem tagits fram, de olika systemen har olika 

avsikter och det kan ha en stor betydelse för utförandet av observationen då de två är 

annorlunda. (Wedin & Sandell, 2004). 
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De två observationssystemen är den öppna- och den dolda observationen. Öppna observationen 

innebär att individer som blir observerade är medvetna om det och även gett samtycke till 

deltagandet. Dold observation innebär att deltagarna i observationen inte har någon information 

om att en observation kommer att ske, utan observatören smälter in bland de andra individerna 

på plats för att eliminera risken att deltagare beter sig annorlunda när de är medvetna om att de 

blir observerade. (Altmann, 1974) 

 

Intervjuer 

Datainsamling med hjälp av intervjuer är en av de vanligaste metoderna inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Det beror på att denna metod gör det relativt enkelt att förstå 

ämnen ur en annan individs perspektiv samt att svar på frågor kan leda till följdfrågor som ökar 

mängden insamlade data. Att genomföra intervjuer i början på ett projekt kan snabbt hjälpa 

identifieringen av det frågeställningar som ska ställas under arbetet (Blomqvist & Hallin, 

2014). 

Intervjuer är delade i två olika typer, den kvantitativa- och den kvalitativa intervjumetodiken. 

Den kvalitativa typen är indelad i ytterligare två olika typer, en ostrukturerad typ samt en 

semistrukturerad. Den kvantitativa och ostrukturerade intervjumetodiken innebär att 

intervjuaren inte bestämmer vad man vill få reda på i förhand, utan detta bestäms under eller 

efter intervjun. Denna metodik passar i början på ett arbete då det underlättar processen att 

effektivt sätta sig in i arbetet. 

Den semistrukturerade intervjumetoden är den vanligaste typen att använda, intervjuaren 

bestämmer i förhand organiserade och översiktliga frågor kring ämnet för att under intervjuns 

gång ställa frågor som bestäms och formuleras spontant. (Blomqvist & Hallin, 2014) 

 

Kvalitativa intervjumetodiken, även kallat för strukturerad intervjumetodik, innebär att 

intervjuaren fyller i en enkät tillsammans med deltagarna, frågorna är generellt ja- och nej-

frågor och/eller frågor där deltagarna graderar svaren på en skala. Denna metodik har syftet att 

samla data i form av siffror medan den kvalitativa metoden fokuserar på ord. (Blomqvist & 

Hallin, 2014) 

 

I denna rapport har den kvalitativa, ostrukturerade intervjumetodiken använts för att effektivt 

ge en inblick i projektet som helhet samt för att visa problemen arbetarna på företagen stöter på 

inom projektets ramar. 

 

2.1.4 Konceptutveckling 

Ett koncept är en idé som är tillräckligt utvecklad för att kunna konkurrera som slutgiltig 

lösning ett givet problem. Ett primärt mål för ett koncept är att det ska, med rimlig 

vidareutveckling, kunna uppnå målet för slutprodukten. Koncept kan presenteras som endast en 

grov skiss för att endast visa iden, de behöver inte vara detaljerade. (Ullman, 2010) 

 

Konceptgenerering 

För att kunna utveckla en färdig produkt måste ett antal koncept genereras och jämföras för att 

underlätta valet av slutkonceptet. Genom att hitta olika lösningar på problem i ett projekt samt 
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uppnå kraven som ställs på produkten kan man sammanställa dessa kriterier och framföra ett 

antal koncept baserat på detta, koncepten sållas sedan ner ett slutgiltigt. (Ullman, 2010) (Se 

bilaga 9) 

 

Brainstorming 

Ett effektivt sätt att generera koncept är brainstorming som är att en eller flera individer 

diskuterar problemet för att se det från olika synvinklar och komma på nya idéer. Dessa idéer 

noteras och diskuteras vidare. Det är viktigt att alla idéer noteras och ingen utesluts i den fasen 

då det alltid finns något användbart även om konceptet verkar omöjligt att utföra. Vid en 

idégenerering underlättar det att utföra en ny brainstorming för varje delproblem då det blir 

avancerat att försöka lösa alla problem på en gång. En typ av brainstorming är den agila 

brainstormingen, där utöver konceptgenerering så modifieras koncepten under projektets gång 

och saker ändras så fort ett problem upptäcks, för att undvika återkallning och effektivisera 

processen. (Ullman, 2010) 

 

Pugh’s matris 

När koncepten är framtagna ska de jämföras för att kunna välja ut det koncept som passar bäst. 

För att kunna göra det finns det en metod som heter Pugh’s matris. Denna metod är ett verktyg 

som används för att utvärdera och jämföra olika koncept på ett enkelt och effektivt sätt. Ett 

antal krav och kriterier tas fram utifrån en kravspecifikation samt de sammanställda 

kundbehoven, sedan jämförs de olika koncepten med hur bra de uppfyller de angivna 

kriterierna. En befintlig produkt eller ett koncept används som referens som de andra koncepten 

jämförs med för att se om de är bättre eller sämre. Koncepten summeras i poängform utifrån 

uppfyllandet av kraven, sedan används detta som underlag till beslutsfattning som kan vara; att 

vidareutveckla ett koncept, kombinera olika koncept eller ta fram ett slutkoncept. (Ullman, 

2010) 

 

I denna rapport har flera olika koncept tagits fram med hjälp av en agil brainstorming där 

diskussioner skett individuellt, med samtliga handledare och även med arbetare på Husmuttern 

AB. För att jämföra koncepten har Pugh’s matris använts vilket underlättat beslutsfattning samt 

varit givande och lärorikt. 
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2.1.5 Produktgenerering 

Under detta avsnitt presenteras de teorier och metoder som använts som under 

produktframtagningsprocessen. 

 

Kravspecifikation 

Kravspecifikation är en sammanställning av olika krav som ställs på produkten, vilket den 

måste uppfylla. Kraven ställs och jämförs parallellt med de befintliga produkterna för att enkelt 

se skillnader och förbättringar. De kraven som ställs är mest användnings- och marknadskrav. 

(Burns, 2011) 

 

I denna studie utfördes en kravspecifikation genom att i punktform presentera de kraven som 

ställs på produkten, sedan jämföra dessa punkter med vad marknaden erbjuder.  

 

Computer Aided Design 

Computer Aided Design (CAD) är en mjukvara för design och teknisk dokumentation som 

ersätter den manuella ritningen av koncept. (AutoDesk, 2018) CAD underlättar uppbyggnaden 

och konstruktionen av en tredimensionell modell dessutom har programmet funktioner som gör 

att olika modeller kan sättas ihop till en enda för att utvärdera och komponenternas mått och 

toleranser (Österlin, 2010). För att sedan se hur modellen kan se ut när den är färdig kan CAD 

visa den med hjälp av olika animationer och renderade bilder (Ullman, 2010). 

 

Finita ElementMetoden 

Finita Elementmetoden (FEM) är en metod som gör att man lätt kan se vilka styrkor och 

svagheter man har i en konstruktion. Programmet använder en förinmatad data om 

materialegenskaper och kombinerar den med konstruktionens uppbyggnad för att analysera hur 

olika tryck och krafter påverkar konstruktionen. Därefter visar programmet hur deformationen 

ser ut samt presenterar konstruktionens kraftupptagande på olika sektioner, detta presenteras 

med hjälp av olika färgkoder och deformationer. Programmet används främst inom bil och 

flygindustrin. (Dhatt, et al., 2012) 

 

CES EduPack 

CES EduPack är ett program som används för att hitta olika typer av material som är lämpliga 

att använda till en konstruktion. Programmet ger möjligheten att sätta krav och egenskaper på 

det materialet man söker, det kan vara materialets styrka, styvhet, miljöpåverkan eller liknande. 

Programmet sållar sedan ner materialen och tar bort de som inte uppfyller kraven, medan de 

som passar presenteras i en graf där man själv får välja vad axlarna ska vara (Granta, 2013). 

Programmet underlättar valet av material för en produkt då man lätt kan se vilket material som 

passar bäst utifrån sina egna krav.  

 

FMEA 

FMEA är ett verktyg om används inom marknaden för att analysera potentiella fel som kan 

uppstå i en produkt eller tjänst, specifikt fel som kan påverka kunden. FMEA är en förkortning 

på Failure Mode Effects Analysis, verktyget gör att man kan få en god syn på vilka problem en 
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produkt kan ha, vad som orsakar de felen samt vad lösningen på dessa fel kan vara. (Salonen, 

2016) 

Inom detta projekt kommer en enkel och simplifierad FMEA att redovisas för att på effektivt 

sätt lyfta upp de potentiella problem produkten kan ha samt hur man förhindrar och löser dessa. 

 

2.1.6 Produktstöd 

När produkten är färdigframtagen eller färdigutvecklad så lanseras den, det behöver inte betyda 

att projektet är slut utan en uppföljning måste ske för att kunna säkerställa att produkten 

fungerar lika bra i praktiken som man trodde under utvecklingsfasen. Fungerar produkten som 

den ska så kan projektet avslutas, annars måste en felsökning utföras för att lokalisera problem 

och sedan åtgärda dessa (Ullman, 2010). 

 

Denna rapport kommer inte innehålla ett produktstöd då Husmuttern AB inte har lanserats ännu 

och det arbete som görs med produkten innan lansering endast kommer bestå av tester och 

varar i allt mellan endast några minuter till som högst en timme. Lanseringen av Husmuttern 

AB hamnar utanför projektets tidsramar vilket leder till att det inte kommer finnas möjlighet till 

efterkontroll.  
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3. Tillämpad lösningsmetodik 

Under detta avsnitt kommer arbetsgången av projektet att redovisas. 

 

3.1 Planering 

Under avsnitt 2.1.2 Projektplanering förklarades de olika metoderna som använts för att planera 

projektets genomförande. Genom att kartlägga faser i figur 2 fick man en grov uppfattning av 

vilka moment som ska utföras samt när de ska vara klara. Dessa lades in i ett Gantt-schema 

(Bilaga 3) för att fördela arbetet jämt och kunna planera mer i detalj. I Gantt-schemat lades 

även de olika milstolparna som sattes ut för projektet in. När milstolparna skulle äga rum 

bestämdes av Husmuttern AB. Vid dessa milstolpar skulle samtliga arbetare på företaget träffas 

för att testa de olika koncepten. Detta observerades och olika idéer för förbättringar togs upp av 

samtliga deltagare för att sedan diskuteras med Johan Tjernell och se vilka idéer som ansågs 

vara bra nog att vidareutvecklas. 

 

3.2 Problemidentifiering 

Uppdraget från Husmuttern AB vad tydligt och problemet var redan identifierat. För att 

undersöka problemet har öppna observationer gjorts där arbetarna på företaget har fått skruva 

fast plywoodskivor som de normalt skulle gjort, detta analyserades för att identifiera vart och i 

vilken fas behovet av denna produkt finns. När arbetarna hade skruvat färdigt analyserades 

resultatet för att identifiera svagheter i processen och skador i träet.  

 

3.2.1 Marknadsanalys 

En marknadsanalys gjordes för att undersöka befintliga sätt att skråskruva. Undersökningen 

utfördes i form av en nätsökning. Ingen produkt som löser problemet hittades utan de produkter 

som uppfyller störst antal av uppdragsgivarens krav är produkter som gör att man kan 

skråskruva skruven, däremot måste träet borras innan skruven skruvas in, samt att det inte går 

att se hur djupt skruven går in i träet utan att ta bort produkten. Då arbetarna är oerfarna 

behöver de se när skruven har åkt tillräckligt långt ner och de kan sluta skruva. 

Produkterna som hittats kommer från ett företag som heter Kreg. Företaget tillverkar olika 

redskap som används inom bygg och snickeri. Detta företag var det enda som hittats inom 

denna produkttyp, produkten fanns i tre olika storlekar, en liten storlek för att skruva in ett hål i 

taget, en mellanstorlek för två hål och en stor storlek som är justerbar. 

  
Figur 3 Kregs tre olika storlekar på borrstyrning 



18 (53) 

3.2.2 Konkurrensanalys 

Konkurrensanalys utfördes genom att identifiera och jämföra liknande befintliga produkter. 

Faktorer som spelat roll i jämföranden har varit bl.a. pris, användning, material och hur bra de 

passar till att skruva, då de egentligen är till för att borra. För sammanfattning av 

konkurrensanalys se tabell 1. 

 

Konkurrent Fördelar Nackdelar 

MKJKIT Mini Kreg Jig Kit 

 

• Liten och smidig. 

• Enkel att använda. 

• Hållbart material, plast 

och aluminium. 

• Går inte att anpassa 

lutningen. 

• Dyr, ca 300kr/styck. 

• Kan inte kontrollera 

skruven djup utan att 

flyttas. 

• Består av komponenter 

av olika material. 

Kreg R3 Jr. Jig System 

 

 

• Kan borra två hål utan att 

flyttas. 

• Enkel att använda. 

• Kan fästas med en tving 

så den inte ändrar läge. 

• Hållbart material, plast 

och aluminium. 

• Onödigt stor. 

• Dyr, ca 500kr/styck. 

• Tar långt tid att fästa. 

• Kan inte kontrollera 

skruvens djup utan att 

flyttas. 

• Består av komponenter 

av olika material. 

Kreg K5 Master Kit System 

 

• Borrar precisa hål. 

• Stabil och stoppar plankan 

från att ändra läge. 

• Kontrollerar och justerar 

borrdjupet. 

• Har förvaringsfickor för 

skruvar. 

• Går att koppla 

dammsugare till för renare 

arbetsyta. 

• Säljs som ett komplett set. 

• Stor och tar mycket 

plats. 

• Dyr, ca 2500kr/set. 

• Kan bara användas på 

lösa plankor. 

• Kan inte användas för 

skruvning. 

• Består av komponenter 

av olika material. 

 

Tabell 1: Sammanfattning av konkurrensanalys 

Samtliga produkter används till att borra hålet där skråskruven skall skruvas in. Mini Kreg samt 

Kreg R3 kunde användas för att direkt skruva in skruven utan förborrning samt att priset för de 

två produkterna är signifikant lägre än priset för Kreg K5, vilket gör att de två är de produkter 

som konkurrerar mest. Något som samtliga konkurrerande produkter inte uppnår är att det inte 
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går att ändra lutningen på skruvningen vilket gör att ingen av dem kan användas inom detta 

projekt, utan de kommer främst att användas för inspiration.  

 

3.2.3 Funktionsanalys 

En funktionsanalys gjordes (se figur 4) baserat på den informationen man samlat in på möten 

med uppdragsgivaren samt ur konkurrentanalysens resultat. Funktionsanalysen gjordes för att 

lätt kunna kartlägga de funktioner som anses vara nödvändiga för produkten. 

 

 

Funktioner i denna produkt beskrevs i en huvudfunktion som definierades till att underlätta och 

precisera skråskruvning samt placeringen av samtliga skruvar. För att detta ska kunna uppnås 

delades huvudfunktionen i tre olika delfunktioner: Hålla träet intakt utan sprickor vid 

skruvning, få samtliga skruvar att hamna på rätt plats samt kontrollera skruvdjupet. Därefter 

bröts dessa delfunktioner ner till ytterligare fler delfunktioner och krav som anses vara viktiga 

för att uppfylla de större delfunktionerna som i sin tur uppfyller huvudfunktionen. 

 

3.2.4 Kravspecifikation 

Kravspecifikation för detta projekt är framtaget ur en funktionsanalys samt uppdragsgivarens 

önskemål och krav. Kravspecifikationen kommer att redovisa de krav som ställs på produkten 

ur ett produkts-, dokumentations-, marknads-, och miljöperspektiv. För fullständig 

kravspecifikation se bilaga 12. 

  

Underlätta och 

precisera skråskruvning 

samt placeringen av 

samtliga skruvar 

Hålla träet intakt 

utan sprickor vid 

skruvning 

Få samtliga skruvar 

att hamna på rätt 

plats 

Kontrollera 

skruvdjupet 

Hålla skruven 

i rätt lutning 

Hålla skruven 

på rätt plats 

Innefatta en mall 

för skruvars 

placering 

Öppning 

riktad mot 

skruvhuvudet 

Figur 4 Funktionsanalys 



20 (53) 

3.3 Uppbyggnaden av innerväggen 

Innan koncept kunde tas fram och utvecklas var innerväggen tvungen att sammanställas i form 

av en 3D-modell i CAD, detta för att se till så skruven hamnar på rätt plats samt för att mäta 

storleken på produkten så den passar på rätt sätt. Undersökningen av väggens och dess 

komponenters mått inleddes med att kontakta uppdragsgivaren där man fick de måtten som är 

relevanta för projektet. En CAD-modell med korrekta mått på innerväggen ritades i 

SolidWorks där man konstant haft kontakt med Johan Tjernell för att kontrollera att alla mått 

stämmer överens med det uppdragsgivaren har. Därefter godkändes dessa ritningar och 

konceptgenereringen kunde påbörjas. Väggens relevanta komponenter är plywoodskivorna 

samt sid- och inre balkarna, som visas i figurerna 5 & 6. 

 

 

Figur 5 Sprängskiss på innerväggen med inre komponenterna 

Figur 6 En CAD-modell på innerväggen 
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3.4 Idégenerering 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångsätten som använts i denna rapport för framtagning av 

idéer, koncept och utvecklingsmöjligheter inom detta projekt. 

 

3.4.1 Brainstorming 

Framtagning av koncept inleddes med en brainstorming tillsammans med Johan Tjernell där 

olika möjligheter utifrån produktens funktionsanalys och kravspecifikation diskuterades. Under 

brainstormingen satte man fokus på vinkeln som skruven ska ha relativt till plywoodskivan 

samt hur skruvarnas placering ska bestämmas. Dessa idéer ritades på papper som en snabb 

skiss för lättare beskrivning. Figur 7 är en skiss på hur skruven ska hålla ihop balken och 

plywoodskivan samt hur fixturen kan se ut för att få till rätt vinkel. Figur 8 är en skiss på hur 

man kan se till så alla skruvar hamnar rätt och på rätt plats, tanken är att en typ av mall ska tas 

fram med hål större än skruvens huvud med rätt antal och avstånd ifrån varandra. 

 

Figur 7 Skiss på skruvfixtur från 

brainstorming 

Figur 8 Skiss på en idé för en mall för 

skruvars placering 
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3.4.2 Konceptframtagning 

Idéer som uppkom för skruvfixturen under brainstormingen var ganska lika i grund, det skulle 

vara ett lutande plan med en vinkel så att skruven kan skruva ihop balken och plywoodskivan. 

Dessa idéer sammanställdes och ett koncept ritades i SolidWorks med en ungefärlig vinkel, för 

att sedan sätta in konceptet i den ritade väggen och anpassa vinkeln till rätt lutning.  

Då Johan Tjernell har tillgång till kanal-plast samt en maskin som kunde klippa ut detta ur en 

CAD ritning så valdes materialet till ABS plast. Materialet skulle sammanställas i form av 

kanal-plast för att lättare kunna tillverka en hållbar prototyp, då utformningen av plasten ökar 

styrkan och uthålligheten för produkten. Figur 9 visar första konceptet med den ungefärliga 

lutningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9 Första konceptet på skruvfixturen 
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En mall för skruvarnas placering togs fram och ritades i CAD för att sedan sättas in i 

väggritningen där placeringen på samtliga skruvhål kontrollerades så att alla hamnade på 

korrekt plats. Denna mall skulle tillverkas i kanal-plast då den lätt kunde skäras fram i rätt form 

med hög precision, kanal-plast valdes även av på grund av materialets lätta vikt samt 

möjligheten att kunna vika mallen för att lättare kunna ta bort och förvara mallen när den inte 

används. En prototyp utifrån ritningen tillverkades och testades under en av de milstolparna 

satta för projektet. Prototypen fungerade utan problem och uppfyllde uppdragsgivarens 

önskemål och krav. Figur 10 visar första konceptet av mallen för skruvarnas placering. 

  

Figur 10 Första konceptet på 

mallen för skruvarnas placering 
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När första skruvfixturkonceptet var färdig ritat kunde ritningen sättas in i väggmodellen och 

lutningen för planet kunde anpassas. Skruven lutades till den vinkeln där den problemfritt 

kunde skruvas igenom träet utan sprickor. När denna vinkel hade tagits fram i CAD testades 

detta i en verkstad. Material var försett av uppdragsgivaren. Testet resulterade i intakt trä på 

både I-balken och plywoodskivan. Figur 11 visar skruvens placering där den korrekta vinkeln 

har anpassats. 

  

Figur 11 CAD-modell på 

skruvens ingångsvinkel 

snittat i mitten på ett hål 
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3.5 Konceptutveckling 

I detta avsnitt kommer utvecklingen av koncepten att presenteras baserat på observationer, 

intervjuer och brainstorming. 

3.5.1 Mall för skruvarnas positionering 

När koncepten tagits fram testades dem vid nästkommande milstolpe, mallen fungerade som 

den skulle och det konceptet kunde väljas med lite modifikationer. Arbetarna på företaget 

testade mallen under observation, det märktes att en typ av handtag behövdes för att lättare 

kunna lyfta upp mallen och flytta den. Detta lades till och koncept två kunde vara det slutgiltiga 

konceptet då det inte fanns några problem med det. Figur 12 visar mallen med handtag, vilket 

är slutkonceptet. 

  

Figur 12 Slutkonceptet för mallen 
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3.5.2 Skruvfixtur 
Nedan presenteras samtliga koncept framtagna för skruvfixturen. 

Koncept 1 

En prototyp i kanal-plast skapades ur ritningar på första 

konceptet för skruvfixturen (se figur 13), denna prototyp 

testades av arbetare på företaget, vilket observerades 

under en av milstolparna. Då denna prototyp var gjord i 

kanal-plast var den väldigt svag och kunde lätt böjas. 

Arbetarna var ibland tvungna att luta skruvdragaren emot 

det lutande planet vilket gjorde att det lätt vek sig nedåt 

och ändrade lutning, vilket resulterade i att skruven tillslut 

spräckte träet då lutningen blev annorlunda.  

Prototypen skapades i kanal-plast där möjligheten att fästa 

olika sidor inte fanns, detta resulterade i att tejp fick 

användas vilket även försvagade konstruktionen. 

 

För att se precis vart prototypens svagheter finns gjordes 

en FEM analys i programmet SolidWorks, modellen fick 

genomgå en simulering som utsatte en sektion av en modell till en förvald kraft. En kraft i 

diagonal riktning verkade på denna modell precis på det lutande planet, kraften sattes till en lätt 

kraft på 1kg vilket motsvarar en skruvdragare som lutar på det planet tillsammans med tryck 

som arbetaren kan utsätta planet för under skruvningens gång. Resultatet på detta visade en stor 

deformation och en totalförändring i lutningen. Figurerna 14 & 15 visar deformationen från 

olika vyer presenterat i färgkoder. 

Figur 13 Prototyp 1 i kanal-plast 

Figur 14 Deformationen av första konceptet med 1kg tryck 
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Koncept 2 
Svagheterna i första konceptet la grunden för andra konceptets framtagning. Ett mycket styvare 

material behövdes för att kunna tåla det trycket som denna produkt kan komma att utsättas för. 

För att kunna välja rätt material användes programmet CES EduPack, där valde man vilka 

kriterier materialet ska ha. Viktigaste kriterierna var främst pris, densitet och styvhet. CES 

sökningen gav två olika alternativ; Aluminium eller magnesium och då aluminium har lägre 

pris blev det valt som material för denna produkt. Figur 16 visar resultatet på sökningen i CES 

EduPack, bubblor i grå färg är material som faller utanför sökningens gränser och som därför är 

irrelevanta att visa. 

Figur 15 Sido-vy på deformationen av första konceptet med 1kg tryck 

Figur 16 Graf på resultat för sökning i CES EduPack 
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När det nya materialet var identifierat skulle ett nytt koncept tas fram utifrån svagheterna i 

koncept 1. Bakdelen på fixturen gjorde ingen funktionell nytta, därför har den valts bort då det 

går åt material i onödan. Resten av designen följde med till detta koncept som bockades till en 

prototyp i aluminium och testades vid nästkommande milstolpe. Figur 17 visar en CAD-modell 

på koncept 2. 

  Figur 18 visar en FEM simuleringen av deformationen på koncept 2 vid 5kg diagonal kraft 

där gränsen går för deformationen av vinkeln där den inte längre är godkänd. 

Figur 17 Deformationen av koncept två med 5kg diagonal kraft 

Figur 18 CAD-modell på koncept två 
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Verkliga testet av prototypen visade en stor förbättring med en mycket mindre deformation. 

Arbetarna tyckte att detta koncept underlättade arbetet samt var pålitligt då vinkeln kunde tåla 

mer kraft än koncept 1. Observationer av testet på detta koncept visade att för att fixturen 

skulle uppfylla det syftet den är framtagen för, dvs. få in korrekt vinkel på skruven, var 

arbetarna tvungna att själva hålla skruven parallell med det lutande planet. Detta införde en ny 

potentiell felfaktor då arbetarna inte har någon tidigare erfarenhet inom bygg och får i detta fall 

förlita sig på ögonmått, som hade högre felmarginal hos dessa arbetare än vad som anses vara 

säkert för denna konstruktion. Detta gjorde att ett nytt koncept behövdes för att eliminera denna 

faktor. Resultatet från marknadsanalysen användes som inspiration vid framtagning av detta 

koncept.  

 

Koncept 3 

Koncept 3 togs fram genom att identifiera svagheterna i koncept 1 & 2 och diskutera dessa 

svagheter med Johan Tjernell och arbetarna på företaget för att hitta potentiella 

utvecklingsmöjligheter. Den tidigare presenterade marknadsanalysen användes som inspiration 

där de produkter hade en mindre cylinder som fungerar som en borrstyrning. Denna produkt 

skulle inte användas till att borra utan en cylinder kommer finnas för att leda en skruv på 

samma sätt som den befintliga produkten leder borren. För att stärka det lutande planet fylldes 

innerarean av triangeln med material och blev inte längre en öppen triangel. Figur 19 visar en 

CAD-modell på koncept 3. Figur 20 visar en FEM simulering på deformationen på koncept 3 

med 12kg diagonal kraft där gränsen går för då vinkeln inte längre är godkänd. 

 

  

Figur 19 CAD-modell på koncept 3 
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Detta koncept sattes in i väggens hopsättningsmodell och testades i en simulering för att 

identifiera potentiella brister i prestandan. Figurerna 21 & 22 visar skruvens avstånd ifrån 

balkens och plywoodskivans kant. Målet är att ha så stort avstånd som möjligt för att förhindra 

sprickor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Deformationen av koncept 3 med 12kg diagonal kraft 

Figur 21 Snittsektion vy på skruvens ingångsvinkel och avståndet till balkens kant. (Koncept 3) 
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3.6 Konceptval 

De tre koncepten framtagna genom observationer och diskussioner visade olika resultat, 

funktionellt lyckades samtliga arbetare att skruva in skruven korrekt i alla tre koncepten. Då 

koncept 1 och koncept 2 var designmässigt lika valdes koncept 1 bort på grund av koncept 2s 

hårdare material. 

Koncept 2 kunde tåla mycket kraft och var lättare att producera samt använde mindre material, 

som sänker produktionskostnaden. Nackdelen med detta koncept är att det förlitas mycket på 

dem oerfarna arbetarnas ögonmått vilket ökar felmarginaler och sänker chansen att få ett intakt 

trä. Arbetarna kan så småningom få tillräckligt med erfarenhet av att skråskruva så att deras 

ögonmått tillslut kan anses som godkänt, dock kan man inte ta chansen med de väggar som 

kommer produceras under tiden arbetarna tränar upp sitt ögonmått då kvalitén på väggen sätts i 

risk. 

Koncept 3 hade lika långt avstånd från kanten som koncept 2, vilket var godkänt då det 

avståndet testades av arbetarna under testet av koncept 2 och resulterade i sprickfritt trä. 

Koncept 3 är mer pålitligt då risken att skruven har en felaktig ingångsvinkel elimineras helt. 

Konstruktionen är även mycket starkare än resterande koncept vilket gör att det tål mycket mer, 

detta ses som en stor fördel då arbetsmiljön ökar risken att produkten tappas eller tar emot mer 

krafter än nödvändigt vid användning. Nackdelen med koncept 3 är att det går åt mycket mer 

material samt att denna konstruktion kräver mer jobb att producera än de andra koncepten, 

detta leder till ett högre produktionspris. 

Efter konceptutvecklingen sågs det tydligt att koncept 3 var det optimala konceptvalet för 

denna produkt. Det högre priset anses inte vara en stor och avgörande faktor då säkerheten och 

kvalitén på väggen väger mer än produktionskostnaden för koncept 3. Av dessa anledningar 

valdes koncept 3 som slutkoncept. 

  

Figur 22 Snittsektion vy på skruvens ingångsvinkel och avståndet till plywoodskivans kant. (Koncept 3) 
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3.7 FMEA 

När slutkonceptet var framtaget sammanställdes en FMEA för att studera möjliga fel som kan 

uppstå samt vad de kan ha för orsaker och åtgärder. Se tabell 2. 

 

(Failure Mode and Effect Analysis) 

 

Funktion 

 

Få samtliga skruvar att ha korrekt lutning 

 

Få samtliga skruvar att hamna på rätt plats 

 

 

Felsätt 

• Orsakar sprickor i plywoodskivan 

eller balken. 

• Sänker väggsektionens kvalité och 

hållbarhet. 

• Orsakat felplacerade skruvar. 

• Sänker väggsektionens hållbarhet. 

• Försvagar konstruktionen. 

• Fäster plywoodskivan på fel ställe. 

 

 

 

Feleffekt 

• Sprickor i träet kräver ersättning 

av den spruckna komponenten 

vilket tar tid om man redan skruvat 

in tidigare skruvar i sektionen. 

• Försänkt kvalité på väggfixturen 

orsakar onödiga kostnader vid 

återkallning. 

• Felplacerade skruvar försvagar 

väggens sammanhållning. 

• Orsakar sprickor i träet. 

• Felplacerade plywoodskivor gör 

att nästa väggsektion inte fästs 

korrekt. 

 

 

Felorsak 

• Feltillverkning på fixturen.  

• Skador och deformationer på det 

lutande planet. 

• Skador i mallen som orsakat 

felplacering på hålen. 

• Feltillverkning på mallen. 

• Skador på mallen såsom 

deformationer, hål eller liknande. 

• Felplacering av mallen. 

 

 

 

Åtgärd 

• Ta kontinuerliga stickprov för att 

säkerställa en god kvalité på 

väggen. 

• Förvara fixturen på en plats där 

risken för skador är minimal. 

• Ersätta fixturen vid eventuella 

skador eller deformationer. 

• Ta kontinuerliga stickprov på 

skruvarnas placering. 

• Underhålla mallen kontinuerligt 

för att förebygga skador. 

• Förvara mallen på en ren och rak 

yta för att förhindra deformationer. 

Tabell 2: FMEA 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer projektets resultat av produktframtagning och utveckling att presenteras, 

kopplingar till projektets problemformulering och företagets behov kommer att göras för att ge 

en klarare syn på valda strategier som använts under genomförandet. Dessa resultat har även 

syftet att ge en grund för analysen som presenteras i nästa kapitel. 

 

Projektets resultat är två olika produkter utvecklade efter Husmuttern AB:s krav och önskemål. 

Produkterna kommer att användas som stöd till arbetarna på företaget där de kommer montera 

innervägg i en flyttbar fabrik, arbetarna har ingen tidigare erfarenhet av husbygge, vilket 

orsakar komplikationer under vissa moment av monteringen. Arbetarna har en uppgift att fästa 

två stycken plywoodskivor i balkar genom att skråskruva ett antal skruvar. De framtagna 

produktförslagen kommer först att hjälpa arbetarna lokalisera platserna skruvarna ska sitta i, 

sedan leda skruven i rätt lutning för att underlätta skråskruvningen. Projektets resultat består av 

följande två produkter: 

4.1 Mall för skruvarnas positionering 

Skruvmallen har måtten 2447x2547mm och är konstruerad av plast i form av kanal-plast med 

4mm tjocklek. Mallen är snittad i mitten för att lättare kunna vikas och förvaras, handtag är 

framtagna för att lättare kunna lyfta ut mallen ur väggfixturen. 

Vid användning kommer plywoodskivorna att läggas på balkarna och placeras på rätt plats, 

därefter kommer denna mall att läggas på skivorna så att den täcker alla kanter. Se figurerna 23 

& 24 för korrekt placering av mallen. 

Då mallen kommer att snittas så i mitten så kommer två olika ”halvor” att finnas. Samtliga hål i 

mallen visar platser där skruvar kommer att skruvas in; de skruvhål längst kanterna kommer 

vara skråskruvningar och skruvhålen i mitten på halvorna kommer vara vanliga vertikala 

skruvar. 

Figur 23 Efter balkarna placeras plywood-skivorna och sedan mallen 
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För att kunna komma åt skruvhålen i mitten utan att behöva klättra på väggfixturen kommer 

den att vara roterbar, detta gör att denna mall riskerar att falla vid en rotation, detta problem har 

diskuterats med företaget. Det kommer att ha en lösning inom ett annat projekt och kommer 

inte att presenteras i denna rapport. 

 

4.2 Skruvfixtur 

Skruvfixturen framtagen i detta projekt har måtten 73x42x30mm och ska vara tillverkad i 

aluminium, totalvikten är ungefär 100g. Fixturen består av ett lutande plan och ett rör i mitten. 

Röret funkar som en borrstyrning där en skruv kommer att styras istället för en borr, det 

lutande planet gör att skruven skruvas in med korrekt lutning. Som tidigare nämnt i föregående 

kapitel så har arbetarna ingen tidigare erfarenhet av husbygge, därför behövdes ett sätt att 

kunna se hur långt in skruven har skruvats för att säkerställa korrekt djup. En lösning för detta 

problem var att ha någon typ av öppning i röret där öppningen är vinklad ner mot där 

skruvhuvudet ska vara när skruven är korrekt inskruvad, på så sätt kan arbetarna lätt se hur 

djupt de skruvar utan att behöva flytta på fixturen (se figur 25). För att fixturen ska sitta på rätt 

plats har den samma längd som det är till kanten på mallen samt att en cylinder tagits fram på 

undersidan av borrstyrningen, vilket gör att man bara behöver sätta in den lilla cylindern i hålet 

som finns på mallen (se figur 26), sätta kortsidan mot sidan på mallen, släppa ner en skruv i 

borrstyrningen och skruva. 

 

 

 

 

 

  

Figur 24 Mallen sitter rätt när alla kanter sitter exakt ovanför balkens ytterkanter 

Figur 25 

Kontrollhål för att 

kontrollera 

skruvens djup 

Figur 26 Snittsektion-vy där man kan se cylindern som går in i hålet på mallen. 
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5. Analys 

Resultatet på detta projekt uppfyller de krav som ställts på produkten och som presenterats i 

avsnitt 3.2.3 Kravspecifikation. Resultatet besvarar även frågeställningarna som projektet 

skulle besvara (Se avsnitt 1.4 Syfte och frågeställning) samt projektets problemformulering. 

 

Frågeställningarna som projektet skulle besvara är följande: 

• Hur ska arbetarna kunna utföra en korrekt skråskruvning med så liten felmarginal som 

möjligt? 

• Hur ska arbetare med funktionshinder kunna arbeta inom de angivna områdena? 

• Hur ska byggsektionerna ha felfria ytterväggar med rätt antal skruvar på rätt plats? 

 

Resultatet på projektet besvarar frågorna på följande sätt: 

 

Hur ska arbetarna kunna utföra en korrekt skråskruvning med så liten felmarginal som 

möjligt?  

Låta arbetarna testa de framtagna produkterna praktiskt samt visa visuellt i CAD-modellen hur 

produkterna används och hur det ser ut i en snitt-vy, detta leder till en bättre förståelse för 

tekniken att använda produkten på korrekt sätt. Produkten är även konstruerad för att eliminera 

felmarginaler då arbetarna endast behöver släppa ner skruven i röret och skruva, rörets 

diameter är mindre än vad felmarginalen är. 

 

Hur ska arbetare med funktionshinder kunna arbeta inom de angivna områdena? 

Arbetare med funktionshinder behöver inte vara i samma höjd som väggfixturen för att 

skråskruva, utan det räcker med att lokalisera skruvhålet så kan man lätt sätta skruvfixturen på 

rätt plats och släppa ner skruven. Inget ögonmått krävs. Detta godkändes av Örjan Karlsson, 

konsult för funktionshindrade på arbetsförmedlingen. 

 

Hur ska byggsektionerna ha felfria ytterväggar med rätt antal skruvar på rätt plats? 

Används mallen och fixturen på korrekt sätt så kommer plywoodskivorna att sitta på rätt plats 

och vara helt intakta, detta ger en felfri väggsektion. Under arbetets gång kommer arbetarna lätt 

kunna märka om de missat skruva in en skruv då skruvhålet kommer vara tomt, detta garanterar 

korrekt antal skruvar mellan plywoodskivorna och balkarna. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som dragits under projektets gång, här presenteras 

även rekommendationer som anses vara relevanta för vidareutveckling av projektet. 

 

6.1 Projektmål 

Kraven på produkten har uppnåtts, likaså med projektets mål, detta då ett slutkoncept tagits 

fram tillsammans med en 2D- och en 3D-ritning i SolidWorks. Prototyper för två av de tre 

koncepten har tagits fram och testats, däremot har ingen riktigt fungerande prototyp tagits fram 

för slutkonceptet vilket gjort bedömningen om detta koncepts prestanda svårare. Det valda 

slutkonceptet i projektet antas fungera på korrekt sätt då tekniken som används på det 

konceptet är precis densamma för de tidigare koncepten, som visat sig fungera. Därför anses 

resultatet på projektet uppfylla de målen som ställts väl. Projektet har utifrån de 

frågeställningar som skulle besvaras samt de krav som ställdes tagit fram ett resultat som 

bedöms vara en god grund för en fungerande prototyp med hög potential för vidareutveckling. 

 

6.2 Rekommendationer 

Det rekommenderas att koncept 3 väljs som slutkoncept där det konceptet antingen är, eller så 

nära som projektet kan bli, en färdig och fungerande produkt. För vidare arbete med fixturen 

rekommenderas en framtagning av en fungerande prototyp på koncept 3 som under noggrann 

observationen ska testas av arbetarna på företaget. Testet ska analyseras för att felsöka och hitta 

eventuella fel som uppstår, lösa dessa och vidareutveckla produkten. För att höja arbetarnas 

uppfattning om vad produkten gör, rekommenderas det att arbetarna ser en video på en 

simulering från CAD-modellen med en snitt-vy, arbetarna ska kunna förstå hur skruven ska 

skruvas in på korrekt sätt innan de testar själva. 

Väljer uppdragsgivaren att inte använda koncept 3 som slutkoncept så rekommenderas det i 

detta fall att koncept två används då det konceptet är det som presterat bäst utav koncept 1 & 2. 

När det gäller mallen för skruvarnas positionering rekommenderas det att avståndet på 

skruvarna inte överstiger 20cm då det över det avståndet anses bli osäkert att använda väggen. 

En plats att förvara mallen säkert och skadefritt behövs, i detta fall rekommenderas en typ av 

väska eller behållare att förvara mallen i för att minimera skador. 

 

Rekommendationerna sammanfattas med följande punkter: 

• Val av koncept 3 som slutkoncept. 

• Framtagning av en fungerande prototyp. 

• Testa och följa upp produkten (Möjlighet för utveckling?). 

• Utbilda arbetarna genom att visa dem en video på en simulering på produkten under 

arbete. 

• Väljs inte koncept 3 som slutkoncept ska koncept 2 väljas. 

• Avståndet på skruvarna i mallen inte bör överstiga 20cm 

• En säker plats att förvara mallen på, såsom en väska eller behållare. 
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6.3 Diskussion 

Detta arbete har varit lärorikt och fungerat smidigt med god hjälp av handledaren på 

Husmuttern AB samt handledaren på Mälardalens högskola. När frågor uppstått har de snabbt 

blivit besvarade. 

Projektets planering som bestått av ett Gantt-schema har gett en god överblick över 

tidsåtgången för projektet där tidsramar lättare kunnat följas. Under vissa perioder har det varit 

svårt att följa Gantt-schemat till fullo då flera personer skulle träffas och alla hade olika 

scheman, vilket ledde till felaktigheter i projektets planering. Johan Tjernell meddelade en 

vecka innan varje milstolpe vilket underlättade planeringen lite grann. Anpassningen till 

arbetarnas tillgänglighet har lett till att vissa aktiviteter varit tvungna att skjutas upp såsom 

tester och observationer. Arbetets planering har under projektets gång konstant uppdaterats för 

att säkerställa att olika faser blir klara i tid, vissa faser tog längre tid än andra vilket ibland 

resulterat i förseningar, annars har alla faser på ett eller annat sätt gjorts. 

Vissa faser i projektet har det sen tidigare aldrig arbetats med, vilket visade sig vara en 

utmaning som gett mycket erfarenheter.  

Marknadsanalys för detta projekt har upplevts vara svårt att sammanställa då detta projekt 

riktar sig mot specifika krav anpassade för denna väggfixtur, dessutom så behövs inte en sådan 

produkt i andra fall då liknande företag anställer arbetare med erfarenhet eller utbildning. 

Liknande produkter har identifierats men ingen produkt som utför precis den uppgiften har 

hittats, tekniken på den befintliga produkten har använts med modifikationer samt 

materialändring. 

Mycket av projektets satta tid har gått åt CAD-ritning då det blev lätt att falla utanför projektets 

ramar och jobba på något som inte har en koppling till projektet. Det har tillslut inte visat sig 

vara några problem utan när CAD-modellen väl blev klar gick allting fram i snabb takt. 

Detta projekt har framförallt inte bara lett till en mycket bättre förståelse för 

produktframtagning och utveckling, utan har gett väldigt goda kunskaper och erfarenheter inom 

SolidWorks. Finita ElementMetoden har gett god förståelse för materials hållbarhet och 

egenskaper, vilket underlättat konceptvalet i hög grad. 

Materialvalet har varit en mycket lärorik fas i projektet. Då produkterna som finns idag består 

av två olika komponenter i både plast och aluminium upptäckte man förbättringsmöjligheter 

där man kunde byta ut materialen till endast en komponent i samma material. Projektets 

resultat går att återanvända utan att behöva separera komponenter av olika material, vilket inte 

bara ökar produktens miljöfaktor utan höjer även konstruktionens hårdhet. 

Samtliga beslut som tagits under arbetets gång har underlättats på grund av en bra 

produktutvecklingsprocess, teorier och metoder som använts i projektet har lagt grund till 

projektets genomförande och har varit väldigt lärorikt samt fungerat som ett stöd vid 

beslutsfattningar.  

Alla faser under processen har inte varit problemfria, som t.ex. kravspecifikation. Vissa av de 

kraven som ställs på produkten var svåra att sätta målvärde på då företaget inte har startat upp 

ännu, därmed fanns det inga gjorda uppmätningar som underlag, att mäta ergonomin eller 

felmarginalen är ett exempel på sådana krav. 

Produkten som skapades kunde inte testas fullt ut då ingen fullt fungerande prototyp togs fram 

på slutkonceptet, denna försvårade mätning av produktens felssäkerhet. 

I helhet ses detta projekt som färdigställt där det givna problemet blivit löst.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 – Statistik för svenska befolkningen år 1749–2017. (Statiska centralbyrån, 2018). 
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Bilaga 2 – Exempel på Gantt-schema. (Ulrich & Eppinger, 2012). 
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Bilaga 3 – Gantt-schema.
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Bilaga 4 – Kreg MKJKIT Mini Kreg Jig Kit 
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Bilaga 5 – Kreg R3 Jr Pocket Hole System 
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Bilaga 6 – Kreg K5 Master Kit System
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Bilaga 7 – Ritning för mall för skruvars placering (Koncept 1) 
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Bilaga 8 - Ritning för mall för skruvars placering (Slutkoncept) 
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Bilaga 9 – Ullmans konceptutvecklingsprocess.  
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Bilaga 10 – Ritning på skruvfixtur (Koncept 2) 
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Bilaga 11 - Ritning på skruvfixtur (Koncept 3) 
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Bilaga 12 – Kravspecifikation 

Produktkrav: 

• Skruvfixturen ska hålla skruven på plats under hela skruvningsprocessen. 

• Skruvfixturen ska enkelt leda en skruv i korrekt lutning. 

• Skruvfixturen ska ha en funktion som gör att man kan kontrollera skruvens djup. 

• Skruvfixturen ska kunna vara flyttbar från ett skruvhål till ett annat. 

• Skruvfixturen ska väga lite. 

• Skruvfixturen ska vara lätt att använda. 

• Skruvfixturen ska vara anpassad till 12mm tjock plywood och 47mm bred balk. 

• Skruvfixturen ska vara hållbar för olika krafter som den kan utsättas för, t.ex. 

skruvdragare eller arbetare som lutar mot den. Inga deformationer ska ske. 

• Skruvfixturen ska tåla fukt och vara rostfritt. 

• Skruvfixturen ska kunna sitta stabilt under användning. 

• Skruvfixturen ska vara utformat ergonomiskt för ett dagligt arbete. 

• Skruvfixturen ska kunna användas av personer med funktionshinder. 

• Skruvfixturen ska vara säker att använda och inte sätta arbetarna i fysisk skaderisk. 

• Skruvfixturen ska inte vara onödigt stor. 

• Skruvfixturen ska vara lätt att producera. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska användas för att lokalisera skruvplaceringar. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska sitta stabilt och inte flytta sig under 

skruvningen. 

• Skruvfixturen ska vara enkel att använda och inte behöva en bruksanvisning. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska vara flyttbart för då den inte används. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska väga lite. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska vara anpassad för en väggsektion med måtten 

2447x2547mm med en plywoodskiva på 2667x2546x12mm. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska tåla fukt och vara rostfritt. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska ha handtag för lättare transportering. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska vara säker att använda och inte sätta arbetarna i 

fysisk skaderisk. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska vara lätt att producera. 

 

Dokumentationskrav: 

• Skruvfixturen ska vara tillverkad efter en förutritad 2D ritning i SolidWorks 

• Skruvfixturens bruksanvisning ska bestå av en video tagen ur en simulering på 3D-

modellen av produkten i SolidWorks. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska vara tillverkad ur en förutritad 2D ritning i 

SolidWorks. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska kunna förvaras säkert och skadefritt när den 

inte används. 
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Marknadskrav: 

• Skruvfixturen ska användas av Husmuttern AB och inte massproduceras. 

• Skruvfixturen ska kunna beställas från en underleverantör vid behov. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska användas av Husmuttern AB och inte 

massproduceras. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska kunna beställas från en underleverantör vid 

behov. 

 

Miljökrav: 

• Skruvfixturen ska vara gjord av ett miljövänligt material. 

• Skruvfixturen ska vara återvinningsbart. 

• Skruvfixturen ska inte bestå av flera olika material som är svåra att separera. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska vara gjord av ett miljövänligt material. 

• Mallen för skruvarnas positionering ska vara återvinningsbart. 


