
EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK,  

Innovation och design, högskoleingenjör 15 hp 
SÖDERTÄLJE, SVERIGE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kombinationsmejsel 
 
Lägesväxlande skruvmejsel 

 
 

 
Jens Gothilander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT 

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD MASKINTEKNIK





 

Kombinationsmesjsel  
 av 

 
Jens Gothilander 

 

 
  

Examensarbete TMT 2015:45  

KTH Industriell teknik och management 

Tillämpad maskinteknik 

Mariekällgatan 3, 151 81 Södertälje 



 

 

 
 

 Examensarbete TMT 2015.45  

 

Kombinationsmejsel 

   
  Jens Gothilander 

  
Godkänt 

2015-06-23 

Examinator KTH 

Mark W. Lange 

Handledare KTH 

Louise Maniette 

 Uppdragsgivare 

Per Sondén  
Företagskontakt/handledare 

Per Sondén 

 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet inom maskinteknik som omfattat 15 HP behandlar konceptutveckling av en 
redan existerande patenterad lösning på lägesväxlande skruvmejsel, här kallat kombinationsmejsel i 
uppdrag av Per Sondén som innehar patentet. 
 
I den här rapporten var det huvudsakliga målet att ta fram konceptförslag med nytt sätt att 
låsa/växla läge på den lägesväxlande skruvmejselns klinga. Detta genom att utgå från ett redan 
patenterat koncept för att ta fram lösningsförslag, där skruvmejseln kan växla från standardmejsel till 
ett T-läge för att kunna generera ett högre vridmoment. Detta med tillhörande material och 
tillverkningsförslag. Med ett mål på att uppnå en teoretisk produktionskostnad på 100 kr/st vid en 
tillverkningsserie på 1000st. vilket det därefter gjordes beräkningar som gav en uppskattad kostnad 
på 33,80 kr per tillverkad kombinationsmejsel inkl. material, tillverkning, montering och frakt från 
Kina. Patentkraven var att kombinationsmejseln skulle ha en axiellt genomgående konstruktion och 
uppfylla kraven för en vanlig skruvmejsel, med handtag och klinga. 
 
Lösningsförslagen togs fram genom skissning och CAD-renderingar, som var en del av 
kravspecifikationen, utifrån data från faktainsamlande och det patenterade konceptet. Material och 
tillverkningsrekommendationer, som var formsprutad plast för handtaget och bearbetade 
standardkomponenter av stål eller aluminium för de ingående komponenterna var ett resultat av 
faktainsamling och diskussion. 

Nyckelord 
Skruvmejsel, lägesväxlande, vridmoment och serietillverkning.
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Abstract 
This bachelor thesis in mechanical engineering, regards further concept development of an already 
existing patented prototype on a mode switching screwdriver, here called ”combination screwdriver” 
was commissioned by Per Sondén, who holds the patent. 
 
The main objectives with this thesis were to develop a new concept for the ”combination 
screwdriver” along with a new way to lock/switch mode on the mode switching screwdriver´s blade. 
The screwdriver can switch from the standard screwdriver mode to a T position in order to generate 
higher torque. Also related materials and manufacturing proposals were considered. Another 
objective where to strife for a theoretical production cost of 100 SEK/Screwdriver in a batch of 
1000 pieces. With further cost calculations the estimated cost was 33,80 SEK / screwdriver. The 
patented features that were considered were an axial design of the inner components and to meet 
the requirements for a standard screwdriver, with handle and blade. 
 
These solutions were developed through sketching and CAD renderings, which were a part of the 
specifications, based on the data from research and the patented concept. The materials and 
manufacturing recommendations were set to injection molded plastic handle and processed standard 
components of either steel or aluminum for the inner components. 
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Screwdriver, mode switching, torque and production.  
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1. Inledning 
 

1.1	Bakgrund	
Då traditionella skruvmejslar har ett begränsande vridmoment på 5-6 Nm som kan kräva externa 
verktyg vid behov av ett högre vridmoment, så har flera lösningar presenterats för att kunna 
anpassa vridmomentet till aktuell uppgift. I patent SE 536 207 (Kombinationsmejsel) har 
problemet lösts genom en fällbar klinga som gör att skruvmejseln kan bli T-formad och därmed 
ge ett större vridmoment.  
 
I den första prototypen som tagits fram manövreras klingan med en knapp längst ut i änden av 
handtaget. Vid handhavande har placeringen visat sig onödigt krånglig. Önskemål finns därför 
om en mer ergonomisk placering av manöverknappen.  
Den befintliga konstruktionen är anpassad för tillverkning med formsprutade detaljer. Detta 
skulle det kräva en stor produktionsserie eftersom verktygskostnaden för formsprutningsverktyg 
är relativt hög. Önskemål finns om en anpassning av konstruktionen för tillverkning i mindre 
serier.   
 

1.2	Syfte	och	mål	
Att utifrån patentkrav, krav på ergonomisk design på handtag, material och produktionstekniska 
aspekter ta fram minst tre konceptförslag på utformning av handtag och klinga som inte har ett 
tvådelat yttre skal. Ett nytt förslag på den spärrande funktionen ska tas fram, vilket ska utmynna i 
en ny placering av manövreringsknapp eller liknande. Konceptförslagen och lösningarna ska 
illustreras, vilket ska ligga till grund för tillverkning av en fungerande prototyp. Inte heller ska 
produktionskostnaden per tillverkad enhet vid en teoretisk tillverkning på 1000 st enheter 
överstiga 100kr/st. 

 
1.3	Kravspecifikation	
Lösningsförslag som uppfyller grundkraven för en tradionellskruvmejsel samt att konstruktionen 
ska axielt vara glappfri enligt patentet SE 536 207, som ska bestå av en monterbar konstruktion I 
Creo 2.0. Där alla parter ska vara visualiserade med tillhörande ritningar och renderingar.  
 

1.4	Avgränsningar	
Då pga. av ekonomisk och ortsbundet arbete kom ingen fysisk prototyp att tas fram, då ingen 
verkstad samt verktyg funnits tillgängliga. Konceptförslaget utesluter inte formbundna metoder. 
Samt tas endast upp enkla prisuppskattningar. Några beräkningar på hållfasthet kommer ej att tas 
fram. Gällande patentet kommer ej alla punkter att beaktas och vilket ger friare händer vid 
konceptgenerering och konstruktionsarbete. Huvudsakligen beaktas kraven på att 
konstruktenionen ska följa riklinjerna för en skruvmejsel och att den ska ha en glappfri axiellt 
genomgående konstruktion. 
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2. Metod och genomförande 
 

2.1	Faktainsamling	
För att få en grundförståelse tillsammans med problemdefinitionen och på så vis ta fram 
lösningsförslag avsattes stor del av projekttiden till en förstudie i form av en bred faktainsamling.  

Faktainsamling gjordes genom att studera främst kurslitteratur från äldre kurser, samt de få 
böcker som fanns tillgängliga inom relevanta områden från Sala stadsbibliotek. 

	
Informationssökning på internet 
Information över internet togs fram med hjälp av sökord för bl.a. ergonomi, material, tillverkning 
och marknadsföring via Google, där många av referenserna är tagna från Ne.se. Informations 
söktes även inom DiVa för att ta del av äldre examensarbeten från KTH.  
 
Form- och materialstudie av skruvmejslar 
För att få en känsla för material, form och ergonomi gjordes en liten studie av 6st skruvmejslar 
som fanns tillgängliga i hemmet. Dessa hade olika former och ergonomiska egenskaper, där 5 av 
6st var av äldre plastmodell, runt ca 30-40 år gamla. 

2.2	Idégenerering	och	val	
Här beskrivs de metoder som användes för idégenerering och beslutsfattande. 
 
Skissning 
Genom att skissa på olika lösningsförslag, kunde nya idéer upptäckas på vägen. Dessutom 
användes metoden för att visualisera tankar och idéer på allt från färg och form, till funktioner 
för respektive komponent. 

Analogi 
En metod som användes för idégenerering var analogi, vilket kort betyder att se vad eller hur en 
liknande funktion uppnås genom att titta på äldre lösningar. Vilket även kan sägas vara ett sätt att 
efterlikna en annan lösning för att uppnå ett fungerande lösningsförslag för ett visst koncept. Det 
som studerats här är lägesväxlande produkter, t.ex. fällknivar och produkter med liknande 
mekanik. (Ullman D. G., 2010) 
 
Pugh-matris 
Pughs beslutsmatris används för att vikta olika kriterier gentemot varandra om hur viktiga de är 
för de olika alternativen som ska jämföras, så som koncept eller här materialval bl.a. . Genom att 
sätta ett alternativ som referens och ställa det mot de övriga alternativen och på så vis markera +, 
0 eller minus beroende på om det möter kriteriet bättre, lika eller sämre. Sedan beräknas summan 
av alla +,0 och – där de får det värde som är viktat för respektive kriterier. Sedan beräknas 
skillnaden däremellan för att få ett resultat, om värdet är positivt som är större än 0 är alternativet 
bättre än referensen. Om värdet är 0 är det likvärdigt och är det negativt är det ett sämre 
alternativ. Sist så rankas förslagen och beslutas sedan om vilka alternativ som ska gå vidare och 
inte. (Ullman D. G., 2010) 
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För att få en bredare bild av lämpliga alternativ och inte få ett ensidigt resultat kan matrisen göras 
om flera gånger med ett annat alternativ som referens. 
 

2.3	Konstruktion		
Konstruktion för modellering och skisser av konceptförslag gjordes i Creo parametric 2.0, där två 
typer av konstruktionsmetoder övervägdes och dessa var: 
 
DFM- Design For Manufacture 
Det här är en metod i konstruktionsprocessen som används för komponenter där själva 
tillverkningsmetoden är viktigare än själva komponentens funktion. D.v.s. att hur komponentens 
i konstruktionsstadiet anpassas för tillverkningsprocessen. 
 
DFA– Design For Assembly 
I den här konstruktionsmässiga metoden är det mer fokus på hur komponenterna monteras. I 
konstruktionen anpassas solidmodeller och ritningar för att uppfylla monteringskraven. (Ullman D. 

G., 2010).  Dock så var DFA mest lämpad att sträva efter under konstruktionsarbetet, då hurdant 
skruvmejselns alla komponenter hänger ihop och är monterade var viktigare än hur dessa ansågs 
vara tillverkade. 
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3. Faktainsamling/Teoretisk referensram 
 
3.1	Marknadsanalys	
En marknadsanalys gjordes för att få en bild av befintliga och konkurrerande produkter och som 
underlag för kommande konceptförslag. Där huvudsakliga fokusen låg på traditionella 
skruvmejslar och s.k. T-mejslar. 
 

3.1.1	Traditionella	skruvmejslar	
De traditionella skruvmejslarna är de skruvmejslar som en vardagligt har kännedom och troligtvis 
använts sig utav. De är det bland enklare mejslarna som har ett handtag med fast klinga. Dessa 
kan variera i storlek, längd och typ av klinga. Designen är mer den varierande faktorn bland 
dessa, då det finns allt ifrån de allra enklaste till de som är ergonomisk avancerade. 
 

 
Figur 1 Blandade skruvmejslar hittade i hemmet 

3.1.2	T‐Skruvmejslar	
T-mejslar har ett horisontellt handtag där klingan verkar vertikalt mot handtaget för att 
möjliggöra ett större vridmoment. Ett exempel som illustrera detta är en modell från Wurth, se 
figur 2. (Wurth, 2014) 
 

 
Figur 2 Skruvmejsel med T-handtag från Wurth 
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3.1.3	Kombinationsbara	mejslar	
Det finns även de som har möjligheten att kombinera olika klingor och bits för olika ändamål. 
Ett exempel är Husky:s T-mejsel med utbytbara bits för att kunna skifta mellan olika former på 
bits beroende på vilken typ av skruv som kom att användas. Se fig.3. (Homedepot.com, 2013) 

 
Figur 3 Skruvmejsel med T-handtag med utbytbara bits från Husky 

3.1.4	Lägesväxlande	produkter	
Den här typen av skruvmejslar var de som var närmast det befintliga konceptet, då den går att 
växla läge utan att ta loss någon del. Felo Smart är då ett exempel på den närmaste produkten 
som går fälla ut för att växla mellan traditionell mejsel och t-mejsel. Se fig 4. (Felo, 2014) 
 

 
Figur 4 Felo Smart som är den produkt som är den som är närmast det befintliga konceptet. 

 
3.1.5	Brister	
Den produkt som bedömdes som den största konkurrenten ute på marknaden 2014 var Felo 
Smart, skruvmejseln var en redan etablerad produkt med möjliggörande lägesväxling av klingan. 
Dock finns där en klämrisk vid växling av läge, samt att det krävs att en utför växlingen med båda 
händerna. (Utifrån observationer av uppdragsgivare). 
 
De andra produkterna fyller ett visst behov, men de flesta skruvmejslar som har funnits under 
marknadsanalysen saknar funktioner som att ha möjlighet att fler än ett läge och kunna växla 
mellan två lägen.  
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3.2	Material	
För att kunna ta fram underlag för senare materialval gjordes även en faktainsamling om olika 
materialtyper från litteratur och internet.  
 

3.2.1	Metaller	
År 2000 var dominerade produktionen av stål av råstål, som mätt i miljoner ton var mer än 30 
gånger större än produktionen av all världens aluminium. Se tabell 1. (Ullman E. , 2003) 
 

Världsproduktion år 2000 i Miljoner ton 
  

Råstål 846 
Aluminium 25 
Koppar 13 
Zink 9 
Bly 7 
Nickel 1 
Mangan 15 

Tabell 1 Materialproduktionen i Mton i världen år 2000 

	
Aluminium 
Aluminium är en lättmetall som är mer lättbearbetad då den inte har samma hårdhet som 
stålsorterna t.ex. se Fig A.12, s.392 och väldigt lämplig för strängpressning och skärande 
bearbetning. Då den tillsammans med en hållfasthet på upp till 700 MPa och en låg vikt i form av 
en densitet på 2,7 kg/dm3 ger ett tåligt och lätt verktyg i jämförelse med t.ex. stål. Se Fig A.6, 
s.386 (Ullman E. , 2003) 
 
 Fördelar med aluminium är att materialet är tillräckligt starkt för att ingå i en 
flygplanskonstruktion och att det inte rostar. Det trots att aluminium reagerar snabbare på ämnen 
i luften ön t.ex. Järn och rostar då inte som järn gör. Skillnaden är att aluminium får en 
genomskinlig skyddande hinna av oxid; som tillsammans med aluminium bildar korund som även 
är ett av de hårdaste ämnena. (Grundämnen, Theodor gray, 2009, Bonnier fakta s39). Korund har 
beteckningen Al2O3 som mer bekant kallas för aluminiumoxid och är klassat som ett mineral. 
(Nationalencyklopedin, ne.se, u.d.) 
 
Järn som är en del av stål, rostar genom att järnet skyddar sig genom ett rött flagnande pulver 
som sedan lossnar och spär på oxideringen. (Gray)  
  

Stål 
Stål som är en legering av järn och ar en kolhalt på mindre än 2 procent som vanligen används 
som konstruktionsstål. (Edström, u.d.) 
Stål är enligt Theodor Gray den viktigaste metallen inom industrin. Den kan bilda många typer av 
legeringar för att få fram olika egenskaper som t.ex. vibrationsdämpning och högre hållfasthet, 
vilket för den till ett mångsidigt material. 
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Nackdelen med vissa stålsorter som inte är legerade mot oxidering är att de snabbt kan rosta i 
miljöer där materialet kan utsättas för fukt och väta. Då Järn som är en del av stål, rostar genom 
att järnet reagerar på att syret och t.ex. fukt skapar en reaktion till följd av kemisk obalans. Järnet 
skyddar sig då genom ett rött flagnande pulver även kallat järnoxid (FeO) som sedan lossnar och 
spär på oxideringen. Om inte rostangreppet avlägsnas övergår oxideringen sedan till gravrost som 
har beteckningen Fe2O3 som gör mycket större skada. (Kinnarps, u.d.) 

 
Rostfritt stål 
Stål legerat med t.ex. molybden, krom eller nickel kan skapa en korrosionshärdig legering. Att det 
blir korrosionshärdigt beror på att istället för att korrodera skapas en oxidation som istället 
skyddar materialet från rostangrepp pga. av kemiska obalans som kan uppstå annars i en fuktig 
miljö tillsammans med syre. Dock kan miljöer med salt havsvatten vara tufft för alla typer av 
rostfria stål pga. av angrepp av höga halter av klorid. (Sperle, u.d.) 
 
Andra egenskaper som gör att rostfritt stål även används som konstruktionsmaterial är att det är 
ett hållfast, segt och även duktilt material då det är har god förmåga att plastiskt bearbetas utan 
att spricka. (Nationalencyklopedin, u.d.) 
 

Vanadin-legerat stål 
Vanadin är en vanligt förekommande legering tillsammans med stål och då speciellt i verktyg. Det 
är en legering som ger stålet goda egenskaper för styrka, hårdhet och hållfasthet. Vanadin i sig är 
både tyngre och starkare än titan. 
 
Vanligaste legeringsformen av Vanadin är i formen ferrovanadin då det tillsätts tillsammans med 
stålet som innehåller järn innan gjutning. För att kallas ferrolegering måste legeringen innehålla 
minst 4 viktprocent järn. Den här typen av legeringar är vanligen inte lämplig för plastisk 
bearbetning så som smidning och valsning. (Nationalencyklopedin, u.d.) 
 
 

3.2.2	Plaster		
Plast som material generellt är syntetiskt, som består av polymerer och olika tillsatsämnen för att 
få varierande egenskaper. Polymererna i sig är kolföreningar med långa molekylkedjor. Beroende 
på hur dessa molekylkedjor ser ut kan plaster delas in i två huvudgrupper; Härd- och 
termoplaster. (Terselius, Ne.se, u.d.) 
 
Härdplaster är plasttyper som vid uppvärmning inte går att smälta då den istället vid 
uppvärmning sönderdelas. Detta beror på att tvärbindningen för molekylerna blir så hög vid 
härdning. (Terselius, Ne.se, u.d.) 
 
Termoplaster mjuknar eller smälter när den blir uppvärmd och återfår sina ursprungsegenskaper 
vid uppvärmning. (Kemin i Samhället, stig Andersson s.117). De här typerna av plaster går att 
smälta om och återvinna, vilket inte härdplaster gör. (Terselius, Ne.se, u.d.) 
 
Plast är kemiskt åldrande, dvs. polymererna bryts ned i materialet när det utsätts för en miljö 
under en viss tid som så småningom kommer att inverka skadligt på materialet. Seg plast blir 
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sprött och genomskinlig plast blir opak och då inte längre genomskinlig, utan missfärgad när 
polymererna bryts ner. Detta sker vanligtvis i miljöer där materialet utsätts för UV-ljus 
tillsammans med syre, fenomenet kallas fotooxidation. (Ullman E. , 2003) 
 

Fördelar Nackdelar 
Låg densitet Hög värmeutvidgning 

Korrosionsbeständig Känslig för UV-ljus 
Isolerande mot el och värme Risk för statisk uppladdning 

Dämpar stötar och ljuddämpande Känslig för kemikalier 
Tabell 2 Fördelar och nackdelar med plast som material 

 
3.2.3	Elaster		
Elaster är en typ av polymerbyggt material precis som plaster. Skillnaden är att elaster har en 
elastisk töjbarhet och har en töjbarhet på 2-10 gånger sin ursprungliga längd och 
återhämtningsförmåga som nästan uppnår till sin ursprungsform och längd. (Ullman E. , 2003) 
 
Gummi 
Gummi som är en typ av elast som kemiskt tvärbundits genom vulkning. Vulkning som 
möjliggör att rågummi blir till en formbarmassa genom en hög temperatur och tillsats av antingen 
peroxid eller svavel. (Terselius, Ne.se, u.d.) 
 
Vid peroxidvulkning, som är en kemisk förening med 02-grupp. (ne.se/peroxid) får en hög 
elasticitet. För svavelvulkning används för att tillverka däck, där en svavelhalt över 30 procent ger 
hårdgummi. 
 
Utöver vulkning innehåller gummi andra tillsatser så som: 
 
Fyllmedel för dryga ut och få materialet att hårdna. Olika fyllmedel kan vara kimrök som är en 
typ av sot eller kiselsyra beroende på om materialet är mörkt eller ljust.  Mjukningsmedel som är 
oljebaserade som även det reglerar hårdheten hos materialet. Stabilisator som agerar 
ålderskyddande i form av nedbrytningsskydd. 
(Ullman E. , 2003) 
 
Termoelast 
Termoelaster är den typ av elaster som är termoplastiska och som kemiskt tvärbundits genom 
kylning. Där den påminner om termoplasters egenskaper. Termoplaster har tillsatser som 
fyllmedel och stabilisator, men inte vulksystem då det inte behövs för önskade egenskaper. 
(Ullman E. , 2003) 

	
3.2.4	Materialjämförelse	för	aluminium	och	stål	
 
För ytterligare beslutsunderlag gjordes två Pugh-matriser, där jämförande material var aluminium, 
stål och rostfritt stål tagna ur tabellerna med tillhörande data. Kriterierna är valda utifrån 
tabellerna I den första matrisen där aluminium var referensmaterialet fick aluminium och stål 
samma viktade summa, medan det rostfria stålet fick högre poäng och på så vis möter kriterierna 
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bättre än referensen I den andra matrisen var stål referensmaterialet och även här fick stål och 
aluminium lika viktad summa, men rostfritt stål fick ett negativt värde och på så vis sämre än 
referensmaterialet, mätt och viktat enligt kriterierna. Så utifrån rakningarna torde sig stål vara det 
som matriserna pekar på som lämpligaste material utifrån kriterierna. 
 
Utifrån diagram A1-A.12 som är tagna ur boken The Mechanical Design Process under 
Appendix A, kan det utläsas att Aluminium uppskattas vara dyrare än alla de andra materialen så 
som de olika stålsorterna. Detta är då en uppskattning i kostnad per pund material. Vilket kan 
översättas till kostnad per ca 0,5kg material. (0,45359237 kg enligt Googles kalkylator). 
 
Gällande hårdhet är aluminiumsorterna mjukare än de stålsorter som listas, detta medför att 
aluminium är mer lättbearbetat än i jämförelse med stålsorterna. 
 
När det kommer till densitet visas det att stålsorterna har högre och ungefär samma densitet 
mellan sorterna, medan aluminiumsorterna har lägre densitet, men även här är sorterna lika 
gällande densiteten. Samt att utmattningsgränsen och sträckgränsen är lägre för aluminium än 
stål. 
 
 
 

Material   

Kriterier Vikt 
2024 

Aluminium 1020 Stål S30400 Rostfritt stål   
Materialkostnad i volym 5 

R
ef

er
en

s 

- -   
Hårdhet 3 + +   
Låg Densitet 1 - -   
Utmattningsgräns 3 + +   
Sträckgräns 2 0 +   
        
        
          
Summa +      6 8   
Summa 0 2 0   
Summa -      6 6   
Summa viktning     0 2   
Rankning 2 2 1   
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Material   

Kriterier Vikt 1020 Stål 
2024 

Aluminium S30400 Rostfritt stål   
Materialkostnad i volym 5 

R
ef

er
en

s 

+ -   
Hårdhet 3 - 0   
Låg Densitet 1 + -   
Utmattningsgräns 3 - +   
Sträckgräns 2 0 -   
        
        
          
Summa +      6 3   
Summa 0 2 3   
Summa -      6 8   
Summa viktning     0 -5   
Rankning 1 1 2   

            
 
Slutsats: 
Det som kan tolkas utifrån diagrammen är att stål är ett billigare material som dessutom har en 
högre hållfasthet. Dock har aluminium en längre densitet, vilket gör den lättare än stålet och det 
är även mer lättbearbetat utifrån hårdheten. 
 
Aluminium är då materialvalet, med grund från önskemål och för att det är ett lättbearbetat 
material som möter kraven för hållfasthet.  
 
Hänsyn ska tas gällande diagrammen är att de inte är dagsaktuella och att det bara är en handfull 
materialtyper som listas. Detta gör att en helt rättvis bild inte ges.  

 

3.2.5	Konstruktion	med	flera	metaller	
Vid användning av fler än en metall finns risken för galvanisk korrosion om metallerna utsätts för 
en icke-torr miljö där det finns risk för att de kan utsättas för väta.  
 
Beroende av vilken ädelhetsgrad metallen har, kommer det med lägst grad att agera anod och då 
korrodera. Medan det materialet med högst ädelhetsgrad kommer att skyddas från korrosion och 
därmed agera katod.  
 
Dock kan detta undvikas genom att inte utsätta metallerna för sådana miljöer eller elektriskt 
isolera mellan metallerna. (Nationalencyklopedin, u.d.) 
 
För att få en bild av hur rangordningen i ädelhetsgrad ter sig kan en enligt tabell 3 tagen från 
teokonsult.se se att Guld är högst rangordnat och sist är magnesium. Utgångspunkt för tabellen 
är en aluminiumplåt och ha det som referens gentemot de andra metallerna. T.ex. kunde det 
utläsas att aluminium är mindre ädel än stål, vilket betyder att aluminium kommer att agera anod 
och korrodera. Stål däremot kommer te sig som en katod och istället skyddas mot korrosion.  
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(TEO Konsult, u.d.) 
 
 
 

Huvudmaterial 
 

Förenliga med huvudmaterial 
 

Oförenliga 
med huvudmaterial 

  

 

  Metall en (volt) 
 "havsvatten" 

en (volt) 
 "normalt i 

250C" 

Ädlast (katod) Guld (Au) +0,42 1,36 

  Titan (Ti) +0,38 0,9 

  Silver (Ag) +0,30 0,8 

  Platina (Pt)     

  Rostfritt 
* passivt 

+0,05  0,34 

  Koppar (Cu) +0,02 -0,14 

  Tenn (Sn) -0,26   

  
Rostfritt 
* aktivt -0,29   

  Bly (Pb) -0,31 -0,13 

  Stål -0,46 -0,44 

  Aluminium 
(Al) 

-0,51 -1,66 

  Aluzink -0,70   

  Förz.stål -0,81   

  Zink (Zn) -0,86 -0,76 

Oädlast (anod) Magnesium 
(Mg) 

-1,36   

 

Tabell 3 Tabell med aluminium som referensmaterial med ädelhetsjämförelse (TEO Konsult, u.d.) 

 
3.2.6	Skärbarhet	
Skärbarhet är relationen mellan bearbetat material och verktygsförslitning. Ju högre skärbarhet ett 
material har, desto enklare är det att bearbeta. (Nationalencyklopedin, u.d.) 
 
Ståls skärbarhet 
Stål med kolhalt 0,05-2% är de typer av stål som är mest användning- och bearbetbara. För stål 
med kolhalter lägre än 0,15 ger en högre risk för lösegg, som är ett samling material som hopat 
sig kring verktyget från arbetsstycket, vilket påverkar negativt på verktyget och arbetsstycket yta. 
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Högre kolhalter ger då alltså en bättre skärbarhet. Stål som är legerade med högre hållfasthet 
påverkar skärbarheten negativt. (Jarfors, 2006)  
 

 
Aluminiums skärbarhet 
Aluminium tillsammans med dess legeringar har generellt en god skärbarhet och en låg 
temperatur vid bearbetning. Detta möjliggör låga skärkrafter och hög skärhastighet för 
materialavverkning. (Jarfors, 2006) 
 

3.3	Tillverkningsmetoder	
Faktainsamling för tillverkningsmetoder gjordes för att ha underlag för lämpliga 
tillverkningsprocesser för del olika komponenterna och vad som lämpligast kom att möta 
kravspecifikationen. 
 

3.3.1	Formbundna	metoder	
 
Gjutning  
Metod för framställning av olika former, där smältmetall hälls i någon typ av form för stelning till 
slutgiltig form. (Fredriksson, u.d.)  
 
Pressning/extrudering 
Pressning sker genom att ämnet, t.ex. aluminium pressas i uppvärmt tillstånd genom ett hål som 
motsvarar det önskade tvärsnittet. För att skapa hålprofiler har verktyget en kärna som skapar 
hålet. (Nationalencyklopedin, u.d.) 
 
Formpressning 
Formpressning sker genom att massan som är i t.ex. pulver, tablett eller deg – formad, in i en 
form av en hydraulisk press. Massan pressas med ett tryck runt ca 0,5-30 MPa och härdas sedan i 
den uppvärmda formen som är runt 100-200 °C.  
Metoden används främst för härdplaster, men är dock tidskrävande och formarna är dyra. 
(Ullman E. , 2003) 
 
Formsprutning 
För komponenter som kräver stor måttnoggrannhet är formsprutning en metod som tillämpas. 
Termoplaster är då de material som används och vilken termoplast som används väljs utifrån 
önskade materialegenskaper. Den smälta plasten pressas ut i en form där den stelnar. 
(Nationalencyklopedin, Ne.se, u.d.) 
 
Metoden är en vidareutveckling av pressgjutning. Metoden är även den vanligaste bearbetning 
och formning utav plast, där den smälta plasten sprutas in i en kall form med ett tryck runt 50-
100 MPa och med en temperatur på ca 175-275°C. Där stelnar plasten och får då sin önskade 
form. (Ullman E. , 2003) 
 
Strängsprutning 
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Strängsprutning även kallat extrudering är plasternas profil-tillverkande metod. Massan trycks 
igenom munstycket som har öppningen format som det önskade tvärsnittet hos profilen. (Ullman 
E. , 2003) 
 

3.3.2	Skärande	bearbetning	
Skärande bearbetning är bearbetningsoperationer där material avskiljs från arbetsstycket för att 
uppnå önskad geometri. De vanligaste använda bearbetningsoperationerna runt om i världen är 
just skärande bearbetning och är det mest använda för formning av metall. (Jarfors, 2006) 
 
Svarvning 
Svarvning sker genom att arbetsstycket roterar och genom en matningsrörelse för verktyget, 
kommer verktygets egg skära bort material. Med denna typ av bearbetning uppnås 
rotationssymmetriska former. (Jarfors, 2006)  
 
Fräsning  
Till skillnad från svarvning där arbetsstycket roterar, så roterar istället verktyget vid svarvning, där 
matningsrörelsen även sker genom verktyget. Bearbetningsmetoden är flexibel och kan bearbeta 
fram så väl plana ytor som spår med god ytjämnhet tillsammans med god noggrannhet i rätlinjig 
matningsrörelse från verktyget. (Jarfors, 2006)  
 
Lettring 
Med hjälp av ett räfflat verktyg som roterat kring arbetsstycket får arbetsstycket en räfflad yta 
som t.ex. kan ge ett bättre grepp för handverktyg. (Jarfors, 2006) 
 
Gnistbearbetning 
Gnistbearbetning som även kallas elektroerosion som är ett spån- och materialavskiljande metod 
där materialet utsätts för elektriska urladdningar genom att använda två elektriskt ledande 
material som i arbetsstycket avlägsnar material. Detta är då en direkt elektriskt metod där ingen 
elektrisk energi omvandlas till mekanisk, utan den elektriska energin går direkt till 
materialavverkningen. (Liber utbildning, 1992) 
 
Vid sänkgnistning är verktyget en negativ elektrod av t.ex. koppar eller grafit sänks tillsammans 
med arbetsstycket ner i dielektrikum, en isolerande vätska. Genom gnistbearbetning kan 
avancerade geometrier av hårda material bearbetas. (Nationalencyklopedin, u.d.) 
 
Trådgnistning är en gnistbearbetningsmetod där växelström genom en mässingstråd skapar 
urladdning och då smälter material bort från arbetsstycket. Detta sker i hastigheter runt 1000 
ggr/s och en temperatur runt 8000-12 000°C som gör att materialet smälter bort 
(Gnosjöregionen, u.d.) 
 
Laserbearbetning 
Laser är en förkortning för ” Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” och kan 
översättas till "ljusförstärkning genom stimulerad utsändning av strålning”. (Liber utbildning, 
1992) 
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Grundprincipen för laserbearbetning bygger på att strålning som genom att en 
excitationsmekansism, excitation som betyder att ta upp energi i en atom eller molekyl, tillför 
energi till lasermediet för att hamna i rätt energitillstånd.  
 
Stråldiametern är vanligtvis mellan 10-50 mm som fokuseras med en lins, leds till arbetsstycket 
med hjälp av speglar som förstärker strålningen och leder den i rätt riktning. För att skydda 
optiken tillsätts gas. Exempel vis för brännskärnings tillsätts oxygen som reagerar på metallen och 
för sublimerskärning kan ädelgaser så som argon eller helium tillsättas. (Nationalencyklopedin, 
Ne.se, u.d.) 
 
Vätskeskärning 
Vätska, exempelvis vatten strömmar under ett högt tryck ut ur ett munstycke, vilket ger strålen en 
hög hastighet på upp till 1000 m/s. Material skärs då bort under ett högt tryck. 
 
Fördelar 
-Klarar komplicerade geometrier 
-Lite spill, vilket sparar material 
-Multiskär, så kan skära från flera håll samtidigt 
-Hög matningshastighet 
- Vid abresiv skärning kan alla typer av material bearbetas.  
(Liber utbildning, 1992) 
 

3.4	Ergonomi	
Ergonomi behandlar hur människan och dess samspel med arbete, miljö och teknik. Där 
påverkan och belastning beskrivs utifrån fysiska och psykologiska aspekter, samt hur arbete och 
miljö bör utformas för en minimal belastning. (Ricard Edströ, u.d.) 
 
Det är viktigt då dålig ergonomi så som felaktiga rörelser och arbetsställningar kan i längden ge 
upphov till arbetsskador så som belastning- och förslitnings-skador.  

	
3.4.1	Belastningsskador		
Belastningsskador är skador som kan uppstå genom utförandet av t.ex. monotont arbete, dåliga 
arbetsställningar och mekaniska belastningar som ger upphov till värk och stelhet. Speciellt i de 
muskler, fästen och senor som direkt påverkas. 
 
Denna typ av skador är vanlig i arbetslivet där ergonomin varit bristfällig. Hur den som upplever 
belastningsskada hanterar och återhämtar sig från skadan är beroende på psykosociala faktorer.  
För att då motverka den här typer av skador måste ergonomi ges utrymme och ergonomiskt 
förbättringsarbete finnas. För att återhämta sig från en sig från en belastningsskada används t.ex. 
sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi. (Malmquist, u.d.) 
 
Tennisarmbåge 
Tennisarmbåge som är ett tillstånd där armbågens muskelfästen blivit överansträngda och ett 
upphov till då bristningar i bindväven, som kan orsakas av repetitiv och ensidigt arbete, så som 
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arbete med handverktyg. Dessa muskler styr handledernas och händernas sträckning, vid 
överbelastning kan ont fås i hand och handled. (Vårdguiden, 2012) 
 
(Då lägesväxling kan ge en mer varierad arbetsställning för hand och handled, samt att genom att 
istället för att ta i med större kraft med en standardmejsel som då gör att hand och handled 
spänns mer, kan istället t-läget användas och belastningen flyttas då. Finns dock finns fortfarande 
risk att belastningen inte minskas, utan bara flyttas och fortfarande kan ge upphov till besvär.) 

 
Figur 5 Muskelfästet som påverkats vid tennisarmbåge (Vårdguiden, 2012) 

 

3.4.2	Rekommendationer	för	ergonomiskutformning	av	skruvmejsel		
Skruvmejslar kan ha handtag med varierat utseende och form. Cirkulär form är att föredra 
framför fyrkantig form då det kan skapa en risk för att skära in i handen och verka obekvämt, 
samt att ur ergonimsk och praktisk synpunkt inte är lämplig vid rotation. Då är cirkulär form att 
föredra vid de olika typer av skruvgrepp som finns. 
 
Tre vanliga grepp som används är de tre som ses i figur 10 och som bör ligga till grund för 
konstruktion av handtaget för en skruvmejsel för bästa effektivitet och komfort i arbetet. 
a)Precisionsgreppet som används för att precisera skruven som fixeras med skruvmejseln. 
b)Snabbskruvningsgreppet där skruven är fixerad och kan snabbt skruvas i. 
c) Ådragningsgrepp då skruven nästan är helt i och endast behöver behöver dras i extra hårt för 
att vara säker på att skruven sitter i ordentligt. 
 
Genom att beakta dessa grepp kan konstruktionen anpassas efter ändamålet och då speciellt 
varier diametern. Ju mindre diameter handtaget har minskar vridmomentet och möjligheten för 
snabb-skruvning minskar. Maximalt vridmoment nås vid ca. 50 mm. Är diamtern större minskar 
vridmomentet. 
 
För större skruvar där det behövs generera ett större vridmoment, finns riktlinjer på en diametern 
på  generellt 32-38 mm.  
För mindre skruvar där vridmoment inte är lika viktigt och istället ligger fokus på snabb- och 
precisionsskruvning bör en mindre diamter på handtaget konstrueras. Dock är minsta diameter 6 
mm annars kommer skruvmejseln vara obekväm i handen och det finns då risk att den kan skära 
in i handen, samt att den blir mer svårmanövrerad. 
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Gällande lägnden på handtaget oavsett diamter bör längden dimensioneras så att den inte blir för 
kort för att kunna få ett ordentligt grepp och rekommenderat är att handtaget bör vara minst 
114mm. För större Skruvmejslar som kräver två händer bör längden vara konstruerad därerfter. 
Andra attribut handtaget kan ha för att öka greppvänligheten är att ha ett finger-stopp i änden mt 
klingan för att inte tappa greppet vid skruvning. Sedan kan handtaget ges en typ av timglas form 
för att passa bättre i handen vid precision och snabbskruvning.  
 
Toppen kan vara rundformad för möjlighet att pressa handflatan och generera större tryck mot 
arbetsstycket och kunna öka precisionen för precision och snabbskruvning. 
Friktion behövs för att greppet ska hållas, samt för att kunna generera högt vridmoment. 
(Björing, 2003) 
 

 
Figur 6 Som visar de tre sätten att skruva som tas upp som exempel i texten. (Björing, 2003) 
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Figur 7 Exempel på skruvmejsel som är lämpad för uppgiften (Björing, 2003) 

 

Det högsta momentet ökar proportionellt med diametern på handtaget. En person genererar med 
en stor skruvmejsel ett moment på 5-6 Nm.  För en snabbare skruvning och mindre moment kan 
nedre änden ha en mindre diameter för snabbare rotationsmöjlighet. Tumme och pekfinger styr 
då. Max vikt på 1.75 kg för precisionsverktyg vilket inte mejseln kommer att väga. (m.fl., 2010) 

	
3.5	Form‐	och	materialstudie	av	skruvmejslar	
För att få en djupare förståelse för utformning, samt val av material gjordes en form- och 
materialstudie av 6st skruvmejslar som fanns tillgängliga i hemmet. I tabellen nedanför fördes 
data in för respektive skruvmejsel. Dock saknades en del data, som heller inte kunna sökas fram 
på internet. 
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Tabell 4 Tabell med data över skrivmejslarna från hemmet 

 
Skruvmejslarnas klingor varierade mellan stjärn och standard-klinga av metaller där två stycken 
modeller kunde identifieras som krom/vanadin-legerat stål. 
 
Handtagens utformning skiljde stort sinsemellan. Dock var den röda av okänt märke och Volvo 
Imp tillsammans med Bahco-mejseln obekväma att skruva med, då dessa upplevdes ”skära” in i 
handen. Upson och Veralit-mejslarna upplevdes klumpiga då dess kantiga. Teng tools var 
modellen som låg skönast i handen och var mest flexibel i sin utformning.  
 
Efter lite efterforskning visade det sig att alla skruvmejslar förutom Teng Tools, är äldre än 20 år. 
Alla de äldre skruvmejslarna var tillverkade av någon typ av genomskinlig plast. 
 
Längdmässigt för handtagen uppfyllde bara Teng Tools längdrekommendationer som var en 
längd på minst 114 mm, då alla andra skruvmejslars handtag varierade mellan 45-100 mm i längd. 
Diametermässigt hade inget av skruvhandtagens diametrar inom det rekommenderade området i 
diameter. Dock var 4 av 6 st. 25-30 mm i diameter. 
 
Ergonomiskt sett uppfyller Teng Tool´s skruvmejsel de moderna ergonomiska riktlinjer som 
finns och därför agerade den en bra mall för utformning. 

 
  



 
 

19 
 

4. Befintligt koncept och konceptförslag 
 
Kombinationsmejsel 
Det ursprungliga konceptet har ett utseende som är snarlik en traditionell skruvmejsel, med en 
nerfällbar klinga som bidrar med att skruvmejseln blir en kombinationsmejsel.  För att växla 
mellan lägena dras ”knappen” bak ut och spärren lossnar, för att sedan kunna fälla klingan 90 
”grader” och får då på så sätt en T-handtagsmejsel vilket generar vid användning ett större 
vridmoment än den traditionella skruvmejseln. Konceptet är anpassat efter att tillverkas genom 
formsprutning. En prototyp på befintligt koncept finns där ingående delar är utskrivna i en 3D-
skrivare. 
 

 
Figur 8 Skruvmejseln innanför sitt hölje. 
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Figur 9 Mejseln i standardläge till vänster och T-läge till höger 

 

4.1	Patentkrav	
Som skrevs i kravspecifikationen och avgränsningarna så är det endast patentkraven för att 
skruvmejseln ska uppfylla kraven för en tradionell mejsel, med skaft och klinga, men även 
ska det uppfylla kravet för en axiell genomgående konstruktion som förtydligas i figur 10. 
Källa patent SE 536 207 C2 
 

 
Figur 10 Genomskärning av komponenterna som rödmarkerat visar det genomgående patentkravet 

 
För växling av klingans läge från traditionell skruvmejsel till en T-Skruvmejsel och vice versa sker 
genom att dra ut (6) tills fjäderbelastade (4) är fri från det spärrande läget där (2) kan vinklas 
förhand till önskat läge, då släpps (6) och (4) kommer att spärra i nästa läge (16). 
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Figur 11 Bild över de inre komponenterna i genomskärning 

 

	
4.2	Konceptförslag	och	beslutsunderlag	
I det här avsnittet tas förslag och underlag för att senare i rapporten ge rekommendationer 
gällande utformning av skruvmejseln med tillhörande material och tillverkningsprocessförslag. 
 
Begränsningar för koncept 
Mått för handtag: Längd minst 114mm och diameter mellan 32 < 50 m för att kunna leverera 
högst vridmoment. 
Blå/grå/svart färgtema. Så får tillverkningsprocesser som är möjligt med en begränsning på 
100kr/st. vid 1000st. Undvika att blanda olika metaller pga. risken att galvanisk korrosion kan 
uppstå. 
 
4.2.1	Knapp	för	lägesväxling	
Den nuvarande lägesväxlingen sker genom att dra ut den yttersta delen bak på mejseln och på så 
vis släppa på spärren för att kunna ändra läge på klingan. Detta moment kräver att en använder 
båda händerna vilket helst ska gå att undvika eller åtminstone effektivisera detta steg. 
Ett förslag för att kunna växla läge på klingan var att ha någon typ av knapp. Antingen en som 
dras fram och tillbaka för att släppa på spärren eller en som trycks in.  
För spärren som dras fram och tillbaka är den kopplad till den spärrande delen som åker in i den 
cirkulera delen av klingan som finns i handtaget. När en då vill byta läge drar en knappen bakåt 
och det blir då möjligt att växla läge på klingan. När en sedan bytt läge släpper en bara knappen. 
Spärren kommer gå in per automatik i nästa läge pga. av fjäder.  



 
 

22 
 

 
Figur 12 Exempel på placering av knapp för lägesväxling 

 Denna typ av spärr måste vara placerad i mitten av handtaget för att ha kontakt med spärrande 
delen. Den kan vara placerad runt hela handtaget, men bör placeras där den är enklast att 
använda och känns bäst för handen. 
 
Förslaget om knapp som trycks in ska även den vara placerad det känns bäst och enklast för 
greppet handen har. Det kan även vara 2 st. knappar som behövs för att kunna växla läge, då för 
att inte råka trycka in knappen vid användning och få ett oönskat släpp.  Dock vilken del den ska 
vara sammankopplad med kommer det exempel på senare. Skulle kunna ha två stycken på 
vardera sidan av cirkulära delen av klingan dom finns i handtaget. 
 

4.2.1	Låsning	
Den här lösningen gäller för rotationscentrum vid växling av läge på klingan. När spärren dras 
bakåt öppnas möjligheten för lägesväxling. Då trycker ett rotationscentrum bakåt och roterar 
klingan 90 grader medsols. Rotationscentrum dras bak tills den slår i läge nummer 2. Där släpps 
spärren. Sedan för att växla tillbaka öppnar en spärren, roterar spärren samtidigt som en flyttar 
fram rotationscentrum till det första läget. 
 
Annan typ av förflyttning av rotationscentrum och kunna låsa i x-led är att använda sig av ett upp 
och nervänt U-spår eller ett vinklat L-spår. (Dessa spår skulle enkelt kunna borras och fräsas) 
 
Bild som illustrerar dessa lösningar! Startläget för rotationscentrum illustreras av den blåa cirkeln i 
bilden nedanför. 
 
 

 
Figur 13 Första skisser på låsning och växling 
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Figur 14 Visar mejseln i standardläget och Figur 14 visar mejseln i sitt T-läge, båda med den här typen 

av lås/lägesväxlings. 

 

	
4.3	Komponentfunktioner	
För att få en överblick över vad respektive komponents funktion är, listas de här nedan. 
 
 

Del Funktion 
    
Topp Sluta konstruktionen 
  Hålla fjäder på plats 
    
Handtag Hålla inre komponenter på plats 

  
Möjliggöra en mindre ergonomisk belastad skruvning 
med friktion 

    
Klinga Utbytbara bits 
  Låsa bits 
    
Spärr Låsa lägesväxlaren 
  Möjliggöra lägesväxling 
    
Lägesväxlare Fixera önskat läge 
    
Fjäder Med hjälp av tryckfjäder hålla spärren på plats 

Tabell 5 Komponenternas funktionsbeskrivning 

 

4.4	Måttsättning	
För att sätta mått för handtaget gjordes en studie av antropometriska mått ur tabellerna från 
tabell 5. De viktigaste måtten så som handsbredd och handlängd kunde genom beräkning av 
kvinnors respektive mäns antropometriska medelmått räknas samman till medelmått på 82 ,5mm 
för handledsbredden och 181, 5mm för handlängden. (m.fl., 2010) 
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Tabell 6 Tabeller över antropometriska mått 

 
Då enligt Gunnar Björing är riktlinjer för diametermått för handtag 32-38 mm. Då maximalt 
vridmoment nås vid en diameter på 50 mm för att sedan minskas, bör diametern inte överstiga 
detta. (Björing, 2003) 
 
För längden på handtaget finns det riktlinjer på en minsta längd på 114mm. Vilket gjorde att 
riktlinjemåtten ger goda marginaler i mått i jämförelse med de antropometriska handmåtten. 
(Björing, 2003)  
 

 
Figur 15 Riktlinjer för mått på en skruvmejsels handtag 

4.5	Färg	och	form	
Det som bör variera är utseendet på hur röret slutligen blir utseendemässig för att få et bra 
intryck samtidigt som den ska kunna hållas billig i tillverkning. 
Enklaste varianten har röret endast avrundade kanter med lettrad yta.  
Svarvad så att det blir en sänkt yta för bättre grepp och känsla. Samt lettrad eller gummiklädd yta. 
För att kunna hålla roterande delen på plats har delen två utstickande små cylindrar som går i et 
spår som kan vara utborrat på röret/stången 
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Färgmässigt är önskat färgtema svart, metallic och blått. 

 
Figur 16 Formförslag baserat på teng tools skruvmejsel 

 

 

4.6	Koncept	
 
Det är konceptet är snarlikt det ursprungliga konceptet, men med lika annorlunda utformade 
parter och hur växlingen mellan lägena sker. För att växla mellan standard-läge och T-läge, så dras 
knappen på utsidan av handtaget bakåt för att ge utrymma att rotera läget på klingan. Sedan är det 
släpps knappen och klingan låses, då genom att tryckfjädern trycker tillbaka ”lås”-parten och 
håller den fixerad. 
 
Det hela ska hållas på plats genom att fästa ihop två yttre skal som då formar handtaget. Själva 
handtaget var tänkt att tillverkas av formsprutad plast med eventuell gummiklädnad för 
greppvänlighet. De ingående parterna var tänkta att vara tillverkade av aluminium eller stål. 
 
För att konstruktionen ska vara glappfri och genomgående i axiella ledet, så går spärrens ände in i 
topp-parten för att hållas fixeras både i låst och växlande läge. 
 

 
Figur 17 Renderingar av konceptförslaget 
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4.7	Marknadsföring	
 
4.7.1	SWOT‐Analys	
Denna typ av analys ger en bild av de interna delarna som är konceptet styrkor och svagheter ser 
ut, samt de externa som är de möjligheter och hot som finns ute på marknaden. 
 
Interna och externa styrkor och svagheter (Gary Armstrong, 2009) 
 
Styrkor: 
Flexibelt verktyg som kan ersätta tradionella skruvmejslar och att det bara finns en större 
konkurrent gällande den här typen av skruvmejsel. 
Svagheter: 
Hur väl produkten är redo innan den introduceras på marknaden 
Möjligheter: 
Att kunna agera som ett substitut till traditionella skruvmejslar 
Hot: 
Felon som ligger bra till i prisklass och funktion 
 
4.7.2	Marknadssegment		
Att dela upp marknaden i olika kundsegment är ett sätt att dela upp potentiella kundgrupper 
inom olika kategorier och se vilka variationer det finns för att kunna möta det kunden vill ha. 
Segmenten kan vara uppdelade enligt nedan. 
 
 
 
 
 

Geografiska Demografiska 
Kontinent Ålder 

Land Könsidentitet 
Stad Familj 

Folkmängd Utbildning 
Klimat Sysselsättning 

Psykografiska? Beteendemönster 
Livsstil Konsumtion 

Personlighet Köpkraft 
Figur 18 Exemplifiering för respektive segment och delsegment 

 
Uppdelning av kundmarknaden, baserat på olika faktorer. 
De demografiska segmenten kan vara t.ex. yrkesverksamma hantverkare, verkstads eller 
industriarbetare i åldrar 20-65 år. Det kan även vara för hemmafixare i alla åldrar som ett eget 
segment.  
 
Geografiska segment är var någonstans i världen eller Sverige där den största och lönsammaste 
marknaden kan vara eller vilken speciell geografisk marknad en vill ge sig in på. För t.ex. de 
yrkesverksamma kan industriorter vara ett alternativ medan för hemmafixare kan vara mer spritt. 
(Gary Armstrong, 2009) 



 
 

27 
 

 

4.7.3	Prissättning		
Två prissättningsmetoder som tas upp här, där det första är att med ett lågt introduktionspris 
vilket används för att locka till sig så många villiga köpare som möjligt med hjälp av det låga 
priset och på så vis få marknadsandelar. 
 
Det andra är att sätta ett högt initialt pris för att locka till sig de som är villiga att betala det högre 
priset för en något mer exklusiv produkt. Sedan sänks priset och når ut till andra 
marknadssegment, en så kallat skummande prissättning. 
(Expowera, u.d.) 
 

Till en början bör en låg prissättning väljas för att få potentiella köpare att öppna upp ögonen för 
ett flexibelt verktyg till ett lågt pris. När sedan produkten är mer etablerad höjs priset och nya 
tillverkningsserier är aktuella. Om sedan exklusivare variant dyker upp kan det vara lämpligt att 
använda den skummande metoden och först snappas upp av de som är villiga att betala för det 
lite mer exklusiva för att sedan allteftersom få ned i pris och nå ut till andra kundsegment.  

 
Selling vs marketing concept 
Det säljande konceptet bygger på att tillverka först, för sedan hårt marknadsföra produkten och 
slutligen gå med vinst genom försäljningsvolym. Det är en riskfylld metod då den fokuserar på 
kortvarig kundnöjdhet, i och med att tillverkning sker först och marknadsföring sen.  
 
Marknadsföringskonceptet bygger på att först ha en förståelse av marknaden och vad kunden vill 
ha, för att kunna leverera produkten kunden önskar. Till skillnad från säljande konceptet som 
bygger på att tillverka först och sälja sen och hitta rätt kund därefter. (Gary Armstrong, 2009) 
 

 
Figur 19 Selling vs Marketing concept 
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4.8	Självkostnadskalkyl	
Detta är en kalkylmetod som används inom tillverkningsindustrin som underlag för prissättning. 
Kalkylen ställer upp de indirekta och direkta kostnaderna för en viss produkt och de olika 
kostnaderna är uppdelade såhär med tillhörande exempel som ligger till grund för 
självkostnadskalkylen: 

 
 

Självkostnadskalkyl 

    Seriestorlek 1st 100st 1000st 10 000st 
              
Direkta Lönekostnader             
TO             
Direkta Materialkostnader             
MO             
Tillverkningskostnader             
AFFO             

Självkostnad     >100kr 
>10 

000kr 
~100 
000kr 

<1 000 
000kr 

Självkostnad/st     >100 kr >100 kr ~100 kr <100 kr 
 
 
Den här kalkylen låg till grund för de kommande beräkningarna av tillverkningskostnaden för de 
olika serierna, där en tillverkningsserie på 1000 st inte får överstiga 100 000 kr. 
 
4.9	Tillverkningskostnad	
För att kunna ha något underlag för tillverkningskostnad kontaktades två kinesiska företag som gav 
grunddata för beräkningar av tillverkningskostnad, montering och frakt från Kina till Sverige (Se 
bilaga). Beräkningarna grundades på en tillverkningsserie av 1000 st kombinationsmejsar i Kina där 
de inre komponenterna och skalet, dvs. handtaget tillverkas hos två olika tillverkare. Monteringen 
som beräknas ha sker sedan hos ett tredje företag, även det i Kina för att senare fraktas till en hamn 
för att fraktas via fartyg i en container till Sverige.  
 

Indirekta kostnader Exempel 
Kostnader som inte har en direkt 

kopplad kostnadsbärare.   
    

Materialomkostnader Kostnader kring materialhantering; Inköp och lager. 

Tillverkningsomkostnader 
Kostnader kring konstruktionsarbete, drift och avskrivningar av 
lokaler och maskinpark. 

Affärsomkostnader 
Kostnader kring det administrativa, försäljning och 
marknadsföring. 

Direkta kostnader Exempel 
Hänvisar till direkt 
kostnadsbärare.   
    

Direkta lönekostnader Lönekostnader för tillverkningen av produkten 
Direkta materialkostnader Materialkostnader för tillverkningen av produkten 
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Budgetunderlaget för den här tillverkningssserien var 100 000 kr, där 66 200 kr finns i marginal för 
de olika posterna. Då genom beräkningar och underlag från kinesiska tillverkare gav en total kostnad 
på 33 800 kr, dvs. en beräknad kostnad på 33,80 kr per kombinationsmejsel. Där även frakt och 
montering ingår. 
 
Tillverkning av komponenter 6 520 kr 
Montering 10 500 kr 
Frakt 16 780kr 
Totalkostnad 33 800 kr 
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5. Diskussion 
 
Det här examensarbetet föll inte under den vanliga tidsramen för ett arbete på 15 HP, det pga. utan 
istället över ens tidsperiod från april 2014 till våren 2015, där arbetet varit uppdelat i två etapper. 
Under 2014 gjordes en stor förstudie till det här arbetet, med en examination i december som gav en 
komplettering på 100 arbetstimmar uppdelat på de 10 första veckorna av 2015. Detta hade kunnat 
åtgärdas med bättre kommunikation med handledare och med större eget initiativ än vad som 
gjordes under detta projekt. Samt hade arbetet fortlöpt effektivare och givit ett bättre resultat om 
arbete hade utförts med en kurskamrat istället för att arbeta ensam. Då ett samarbete med 
kurskamrat säkerligen hade givit ett mer kompetensöverskridande arbete. 
 
De första skisserna och CAD-modeelerna på konceptförslaget som togs fram var ej fullständiga, 
dock genom de 100 extra arbetstimmarna kunde ett färdigt konceptförslag tas fram för 
kombinationsmejseln. Det som hade kunna lösas bättre, var bättre planering ochanvändande av 
tiden, samt bättre kunskaper inom konstruktionsprogrammet Creo 2.0.  
 
De aspekter som styrde slutresultatet var att det skulle utmynna i ett monterad CAD-modellerat 
lösningsförslag, som även mötte kraven för det befintliga patentet. Trots att uppdragsgivaren 
önskemål om att undvika icke formbundna lösningsförslag, så var det ett alternativ som ändå 
beaktades i det här projektet. Största anledningen till detta var att det öppnade upp för fler möjliga 
lösningar för både utformning, material och tillverkning. 
 

5.1	Rekommendationer	generellt	
De slutgiltliga rekommendationerna för tillverkning, var att det yttre av handtaget, dvs. det två 
delade skalet skulle vara formsprutat i någon typ av plast och eventuellt någon typ av gummiklädsel 
för en skönare och bättre greppvänlighet. Dessa två delar hakas sedan ihop och ska då hålla de 
övriga delarna på plats, dvs. de övriga komponenterna som tillverkas av stål eller aluminium. Helst 
ska dessa komponenter utgå från standardkomponenter som bearbetas till önskad form. 
 
För ergonomisk utformning av handtaget för att få ett så stort vridmoment så sattes måten snarlikt 
dessa, dvs. en diameter på 36 mm och en längd på 115 mm. (Björing, 2003) 
 

5.2	Seriestorlekens	påverkan	
Då den rapporten ska ligga till grund för en liten serietillverkning på ca 1000 enheter med en 
ungefärlig maxkostnad på 100kr per tillverkad enhet. I allt detta ska material, produktion och 
montering vara inräknad i totalkostnaden. Beräkningarna som gjordes gav en totalkostnad på 33,80 
kr per kombinationsmejsel för tillverkning, montering och frakt från Kina, vilket ger en marginal på 
66,20 kr för varje enhet.  
 
För fortsatt produktion och i större serier kan en helt annan budget läggas och då lägga mer vikt åt 
design, där ergonomi, känsla och estetiskt tilltalande ges mer utrymme i konstruktionen. Samtidigt 
behöver en inte vara lika låst vid standardkomponenter och i större grad uttnyttja formsprutning 
eller andra formbundna metoder. Tillverkningen behöver då heller inte utgå från Asien som i 
beräkningarna, utan kan även förflyttas till företag som tillverkar i små serier i Sverige.  
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Material och tillverkning 
För olika serier kan samma material användas för de ingående komponenterna, där bearbetade 
standardkomponenter kan vara ett alternativ för de första tillverkningsserierna. Detta medför att 
komponenter och material kan användas i större utsträckning vilket gör att man kan få en lägre 
kostnad vid tillverkning och bättre priser hos leverantörer. Där de rekommenderade material typerna 
var aluminium eller stål för de inre komponentera och formsprutad plast för det yttre handtaget. För 
de högre serierna med större budget kan vanadin-stål vara ett alternativ för de inre komponenterna 
 
De metoder som utesluts vid låga tillverkningsserier är formbunda metoder förutom formsprutning 
av handtaget, men som vid senare skede i högre tillverkningsserier och då ekonomin tillåter kan fler 
metoder utvärderas. Vid högre tillverkningsserier är det däremot möjligt att använda formbunda 
metoder i större utsträckning och med större fokus på en ergonomisk utformning av handtaget. 
 
Ergonomi 
Vid låga tillverkningsserier kommer just ergonomi inte vara av största prioritet. Vilket leder till att i 
konstruktionsstadiet ges endast plats till grundläggande ergonomiska egenskaper så som att försöka 
efterlikna en srömlinje-liknande utformning med avsmalning närmare klingan. 
 
För större tillverkningsserier finns möjlighet att ge ergonomi högre prioritering och utrymme, då det 
säkerligen finns en högre budget gällande konstruktion- och tillverkningskostnader. Ergonomi är 
något som är viktigt för handverktyg för att ej skapa oönskad ergonomisk belastning. I detta steg 
kan skruvmejseln i konstruktionsstadiet utformas för att få en form för att angripa de tre 
standardgreppen enligt ”Snabbkurs i ergonomisk verktygsutformning” på ett lämpligt sätt. Där 
fingerstopp och avsmalning mot änden där klingan är monterad. Samt att materialval här rimligtvis 
är någon typ av plast med någon typ av elast för att skapa en viss känsla med tillhörande friktion 
som ligger bra i handen. 
 
Marknadsföring 
När det gäller marknadsföring gäller det att ha en väl genomtänkt plan för att nå ut på den tänkta 
marknaden på bästa sätt. För att välja det marknadssegment att börja med, bör det segmentet med 
störst köpkraft och i det här fallet för låga startserier bör industri och hantverksmarknaderna (B2B) 
beaktas då dessa är marknaderna som både har råd och är villiga att betala för ett flexibelt verktyg 
som kan agera substitut för en del lösa skruvmejslar då det går att byta bits på kombinationsmejseln. 
För att nå ut till företagen bör kontakt direkt till företagen, internet och tidningar som är riktade 
inom dessa fackområden. Vikt bör läggas på funktion, pris och dess möjligheter. 
 
Vid högre serier kan mer fokus läggas på den privata marknaden där design tillsammans med dess 
flexibilitet kan vara en faktor för att locka kunder. Då för att nå ut till den kundkretsen bör sociala 
medier och reklam få ett större utrymme. Försöka nå ut till grossister och detaljister för att kunna nå 
ut till slutkund. 
 
Introduktionspriset för kombinationsmejseln bör vara låg för att locka fler kunder. Sedan när 
försäljningen stiger och produkten är mer mogen kan prishöjning ske i samband med utveckling av 
kombinationsmejseln funktion och utseende. 
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6. Slutsats 
Målen för det här examensarbetet var att ta fram konceptförslag på en kombinationsmejsel som 
utgår från ett redan existerande protoypkoncept. Där målen med det nya konceptet var att det skulle 
innehålla en ny typ av låsning/frigörning för att kunna växla läge på klingan, samt att ramen för 
målen för produktionskostnaden var runt 100 kr/enhet vid en tillverkning på 1000 st. Kraven var att 
konceptet skulle uppfylla patentkraven för en vanlig skruvmejsel och att det ska innehålla en axiellt 
genomgående konstruktion. Konstruktionskravet var att skapa en monterbar konstruktion i Creo 2.0 
där det var en axiellt genomgående konstruktion, vilket löstes genom att spärren fixeras av att 
toppen har ett hål där spärren hålls i samma läge axiellt genom lägesbytet av klingan. Det sista som 
gjordes var beräkningar utifrån data från konstruktionen och kinesiska företag, där beräkningarna 
gav en uppskattad kostnad på 33,80 kr per tillverkad enhet i en serie på 1000st enheter i Kina. Detta 
gav då en god marginal från de 100 kr/enhet som sattes som mål, då där även räknades in 
tillverkning, montering och frakt. Vilket gjorde att alla mål och krav kunde uppfyllas, då det här 
projektet utmynnade i ett konceptförslag i form av en CAD-konstruktion av kombinationsmejseln. 
Material- och tillverkningsrekommendationer för konceptet var formsprutad plast för handtaget och 
bearbetade standardkomponenter av aluminium eller stål för de inre komponenterna. 
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Bilagor 
 
Sprängskiss av ursprungliga konceptet 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
Beräkningsunderlag av tillverkningkostnad 
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Tillverkningskostnad  
Inre komponenterna 
Sandgjutning med enkel efterbearbetning och ett lager primer. 
Spärr: 0,91 kr 
Topp: 0,66 kr 
Växel+Klinga: 0,33 kr 
Detta ger en kostnad på 2 kr för alla tre komponenterna (ses här som en enhet). 
 
100 enheter: 200 kr 
1000 enheter: 2000 kr 
10 000 enheter: 20000kr 
Källa: Dandong Fuding Engineering Machinery C0. 
 
Skalet 
Material: 2315 kr 
CNC-maskin: 1955 kr 
Elektrod-maskin: 131 kr  
Arbete: 5327 kr 
Trådgnistning: 99 kr 
Totalt: 9827 kr 
 
Design av formsprutningsvertyg: 582 kr 
Formtestning(3st): 2687 kr 
Fabrikskostnad och vinst: 2999 kr 
Skatt: 2055 kr 
Totalt: 8328 + 9827 = 18 150 kr 



 
 

 
 
 

Pris per tillverkad enhet (enligt Shanghai Sourcing) 
Material: 0,81 kr  
Maskinkostnad: 0,88 kr 
Fabrikskostnad och vinst: 0,44 
Skatt: 0,13 
Total kostnad/st: 2,26 kr/st 
Källa: Shanghai Sourcing 
 
Här antas att skalhalvorna kan tillverkas genom samma form eller att det helt enkelt ses som en 
likadan komponent för att göra beräkningarna enklare. Detta är trots allt endast en 
kostnadsuppskattning. För 1 mejsel behövs 2 skalhalvor. 
 
200 st: (till 100 st kombinationsmejslar): 452 kr 
2000 st: 4520 kr 
20 000st: 45 200 kr 
 
Total tillverkningskostnad för kombinationsmejsel 
1 st: 4,26 kr 
100 st: 652 kr 
1000 st: 6520 kr 
10 000 st: 65 200 kr 
 
Montering 
Enligt LO:s rapport från 2008 var meddellönen för en kinesisk industriarbetare 36 kr/h, dock kostar 
det såklart mer än så för ett monteringsarbete då det tillkommer andra avgifter. För att göra en 
uppskattning sätts kostnaden för monteringsarbetet till 250kr/h och täcker mer än en arbetare med 
stor marginal, ta t.ex. 4 st som monterar dessa 1000 enheter. Där en enhet tar 5 minuter att montera 
förhand. Detta skulle då ta 10 min*1000/4 = 2500 min som då är ca.42 arbetstimmar. 42*250=10 
500 kr. 
 
Uppskattad monteringskostnad: 10 500 kr 
 
Frakt 
Fraktkostnad i container mellan Kina och Sverige är 400 kr/kubik. 
Tull upp tll 12% av varornas värde. 
Antagande 15 kubik a´ 400 kr där alla varor tullas för 12%. 
Det ger då en kostnad på 6000 kr + 780 kr = 6780 kr. 
Sedan tillkommer frakt mellan fabrikerna, monteringen och hamnen i kina, samt lossning och frakt 
från hamnen i Sverige,meden budgetkostnad på 10 000kr. 
Källa: Aisianimports.se 
 
Total uppskattad kostnad för frakt: 16 780 kr. 
 
 
Totalkostnad 1000 st kombinationsmejslar  
 
Tillverkning av komponenter 6 520 kr 
Montering 10 500 kr 
Frakt 16 780kr 
Totalkostnad 33 800 kr 
 



 
 

 
 
 

Budgeten för tillverkning var 100 kr/tillverkad enhet, dvs. 100 000 kr vid en tillverkning av 1000 st 
kombinationsmejslar. Detta gör att det finns en marginal på 66 200 kr för tillverkning, montering 
och frakt. 
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Miniriskanalys  
I en miniriskanalys är en enkel riskanalytisk metod där sannolikheten och konsekvenser av en viss 
risk tillsammans skapar ett riskvärde. Beroende på riskvärdets grad sätts en åtgärdsplan för att 
minimera eller eliminera risken. Under projektets gång kan detta göras för att se riskerna för tillfället 
och deras sannolikhet. (Rafting, 2010) 
 
 

Miniriskanalys 

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
R1 Projektet inte uppnår målen 3 5 15 
R2 Uppdragsgivaren inte är nöjd med slutresultatet 3 5 15 
R3 Konstruktionen bryter mot patentet 2 4 8 

R4 
Konstruktionen inte kompatibel med 
tillverkningsmetoderna 2 5 10 

R5 Tillverkningen av konstruktionen överstiger 100kr/st. 4 3 12 

R6 
Otydlig problemdefinition, kravspecifikation och 
avgränsningar 3 3 9 

R7 Projektet uppfyller inte KTH-standard och mål  4 5 20 
  
    

      
Åtgärdsplan       

R1 Diskutera med handledarna hur målen bäst uppfylls        

R2 
Håll en öppen dialog med uppdragsgivaren genom 
projektet       

R3 Inkludera patentet i koncepten och låt patentet styra        
R4 Ändra konstruktion alternativt tillverkningsmetod       
R5 Förhandla med materialleverantör och tillverkare       

R6 
Kontinuerligt revidera dessa och håll dialog med 
handledare       

R7 
Tidigt ta upp vad KTH kräver och ta upp på 
handledarmöten       

 


