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 Visst är det frustrerande att leta efter saker? Ta bits och bitshållare som exempel. Förvarar du dessa 

löst i verktygslådan eller snickarbältet? Tänk om du hade haft allt tillgängligt och samlat i ett verktyg, 

alltid nära till hands. 

Idag används bits tillsammans med elektriska skruvdragare och handskruvmejslar i allt större 

utsträckning. Till dessa finns det olika typer av förvaringar, från rena förvaringslådor till komplicerade 

verktyg med inbyggd förvaring.  Professionella hantverkare har idag någon form av låda där bits kan 

förvaras. Dock väljer de flesta att förvara sina bits lösa i snickarbältet eller verktygslådan, eftersom 

snickarbältets egenskaper såsom tillgänglighet och snabbhet är viktigare än förvaringslådans ordning 

och reda.    

Projektet inleddes hösten 2010 och en referensgrupp sattes tidigt in för att säkerställa att den 

utvecklade produkten blev så användarvänlig och attraktiv som möjligt. Referensgruppen bestod av 

representanter för målgruppen, professionella hantverkare och andra kompetenta personer inom 

området. Tillsammans med referensgruppen sattes krav och önskemål upp för att tillfredsställa 

behovet.   

Bristen på ett bra förvaringssätt har lett fram till en unik produkt som lämpar sig för både användning 

och förvaring av bits. Genom att kombinera snickarbältet och förvaringslådan uppnås snabbhet, 

tillgänglighet samt ordning och reda. Ett lösningsförslag med prototyp togs fram som uppfyllde 

ställda krav och önskemål. Lösningen presenterades för referensgruppen och responsen var god, 

men förbättringsförslag gavs. Detta tog vi till oss och satte genast igång med arbetet mot en ny 

produkt.  

Resultatet blev en ny produkt, qbits, det unika verktyget som kombinerar användning och förvaring 

av bits.     

 

  

 

 

 

 

  



        

Olof Sivertsson & Andreas Höglund   

 

Aren’t you tired of never finding stuff? Take a bits as example, do you store these lose in your 

toolbox or carpenter belt? What if you could have it all accessible and assembled in a tool, always at 

arm’s reach?  

Today bits are used together with electric screwdrivers and handheld screwdrivers in a greater 

spread. For these different types of storage, from pure storage boxes to complex tools with storage 

built in, exist. The professional craftsmen commonly use some kind of box where the bits can be 

stored. Even so they tend to store their bits loose in a carpenter belt or toolbox, since they want the 

speed and accessibility of carpenter belt over the storage box’s tidiness.  

The project was started in the fall of 2010 and a referents group was early put together to ensure 

that the developed product became as user-friendly and attractive as possible. The referents group 

contained our target group, professional craftsmen and other competent persons within the field. In 

cooperation with the referents group a needs and wants list was put together to make sure that the 

product satisfice the need.  

The lack of a good storage solution has led to a unique product which suit for both usage and storage 

of bits. Through combining the carpenter belt and the storage box speed, accessibility and tidiness is 

obtained. A solution suggestion with a prototype was created which satisfied the set needs and 

wants. The solution was presented for the referents group and the response was good but 

improvements suggestions were given. These were taken and work began on a new version. 

The result became a new product, qbits, the unique tool which combine usage and storage of bits.              
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Qbits är ett examensarbete som ingår i kursen nyproduktutvecklingsprojekt, 22,5 högskolepoäng, 

och har utförts av två utvecklingsingenjörer vid Högskolan i Halmstad. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Leif Nordin som har stöttat oss igenom projektets gång, 

Pär-Johan Lööf som har bidragit med värdefull information om tillverkningsmetoder kring vår 

produkt, Håkan Petersson och Fredrik Krook för stöd vid tillverkningen i Högskolans verkstad.  

Även till vår referensgrupp, snickare på MTA och Snickarteamet, Elektriker hos Ampére EL samt 

säljare hos ProSeal AB vill vi rikta ett stort tack. 

Till sist vill vi tacka alla studenter och lärare i utvecklingsingenjörsprogrammet för den goda 

stämningen i U. 

Trevlig läsning. 

 

Halmstad 2011- 10 - 26 
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Olof Sivertsson              Andreas Höglund   
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1.1 Bakgrund till projekt 
Snabbt kom vi överens om vad vi ville att projektet skulle innehålla, där huvudämnena var mekanik 

och teknik. Något som handlade om maskiner och verktyg ansåg vi skulle vara av intresse. Efter några 

möten ute hos olika företag kände vi att vi inte hade kommit i kontakt med de rätta än och vi fick då 

tips om ett företag som heter Pro Seal AB. I kontakt med VD Patrik Johansson kom det fram att det 

fanns problem med dagens typer av bitsförvaringar. Detta kände vi var inom ett område vi ville 

arbeta med. 

1.2 Bakgrund till problem 
En elektrisk skruvdragare är något som ingår i varje snickares verktygslåda. Skruvdragaren används 

främst till att skruva in eller ut skruvar. Längst fram i skruvdragaren placeras en bitshållare. Den gör 

precis som den heter, håller bitsen på plats under skruvningen.  Det finns många olika typer av bits. 

De vanligaste är spår och Phillips (stjärn). Men på senare år har bits som Torx, Insex och Pozidriv, 

börjats användas mer och mer. Detta ställer helt nya krav på förvaringen och hanteringen av bits. 

Krav som dagens produkter inte tillfredsställer. (Patrik Johansson, personligt samtal 10-10-11) 

1.3 Behov 
Idag finns det få förvaringsverktyg som professionella hantverkare anser är användbara. Dessa drar 

ner på hastigheten att få tag i en bits och många väljer att förvara bitsen löst i snickarbältet. Är det 

möjligt att ta fram ett verktyg som är effektivt där användning och förvaring står i fokus?  

1.4 Syfte och mål 
Syftet är att utveckla en bitsförvaring så att snickare uppmanas till att använda förvaringen, detta kan 

ske genom en användarvänlig i och ur tagning, enkelhet och robusthet. 

Målet är att ta fram en fungerande prototyp till Utexpo där alla funktioner kan demonstreras och 

testas, samt att produkten är designad så att massproduktion är möjlig.  

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pozidriv
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2.1 Intressenter 
En intressentanalys gjordes för att ta reda på vilka parter som kommer att beröras och kan påverka 

projektet. För intressentanalys se Bilaga A, (Kotler et al., Principles of Marketing, 2008, (Fourth 

european edition), Prentice Hall) 

2.2 Krav och Önskemål 
För att säkerställa att produkten som vi tar fram blir användbar och attraktiv så tillsattes en 

referensgrupp. Vårt fokus i val av referensgrupp har legat på användaren. Men för att täcka hela 

kedjan, från tillverkning till användning, så har vi även haft kontakt med både inköpare och säljare av 

verktyg. Användarna i vår referensgrupp representerades av snickare från MTA och Snickarteamet, 

och elektriker från Ampére El. Snickarna på Snickarteamet och elektrikerna på Ampére El hade även 

inköpsbefogenheter. Vi har även varit i kontakt med Patrik Johansson som arbetar som 

verktygsförsäljare på ProSeal AB. ProSeal AB är en verktygsgrossist som importerar verktyg främst 

från Sydostasien. Tillsammans med referensgruppen sattes krav och önskemål upp för ett bra 

förvaringsverktyg. Dessa krav och önskemål finns i Bilaga B.   

2.3 Projektorganisationen 
En bild över hur projektorganisationen såg ut kan ses i Bilaga C, Projektorganisationen. Här kan de 

personer och grupper som varit delaktiga i projektet överblickas. 

2.4 Budget 
En budget gjordes i ett tidigt skede för att få kontroll över vad som kommer att kosta och för hur 

mycket. Se Bilaga D för Budget. 

2.5 Tidplan 
Även en tidsplan, Bilaga E, lades upp tidigt för att få en överblick över de olika händelserna i 

projektets gång.   

2.6 Risker 
En riskanalys har gjorts på projektet i form av en SWOT. Se bilaga F för SWOT-analys.  
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Igenom Utvecklingsingenjörsutbildningen har mycket fokus legat på Dynam isk 

Produktutveckling. DPD började vi lära oss tidigt under utbildningen, hösten 

09, för att på så många sätt som möjligt kunna tillämpa teorin prak tiskt. DPD 

bygger på ett stort antal tumregler där varje regel skall öka kreativiteten.  

Tankesättet cirkulerar mycket kring, ”Inga idéer är dåliga”, en dålig idé kan ge 

upphov till en bra, och ”I varje ögonblick, gör det viktigaste”, är det jag  gör 

just nu det viktigaste jag kan göra för att föra projektet framåt ?  

Projektet qbits olika moment och faser byggde till stor del på Dynamisk 

Produktutveckling. 

3.1 Planering 

GANTT 
En bra metod som ska göras tidigt är GANTT- schemat. Här i skriver man in alla aktiviteter som kan 

tänkas komma upp och när dessa skall påbörjas, göras och vara färdiga samt vilka som kräver att 

andra är färdiga innan dessa påbörjas. Metoden är alltså ett tidsschema där aktiviteter radas upp 

vertikalt och tiden horisontellt. (Ottoson, Stig, Dynamisk produktutveckling, 2009, Göteborg: Tervix 

AB )  

Veckomöten 
På veckomötena sker regelbundet en gång i veckan tillsammans med en handledare som har blivit 

tillsatt projektgruppen. På denna metod har projektgruppen möjlighet att diskutera med en person 

som är erfaren inom hur ett projekt bedrivs med dess olika moment och delar. Handledaren kan 

komma med tips och råd samt kan ha bra kontakter med olika företag som kan vara relevanta för 

projektet.       

3.2 Anteckningar 

Loggbok 
Ständigt under projektets gång fylls en loggbok i, där saker som gjorts, händelser som påverkat 

projektet, möten m.m. förs in dag för dag.  Denna metod är bra både för rapportens skull i slutet av 

projektet, loggboken blir som en återblick på projektet, samt under projektet kan deltagarna se ifall 

projektet står stilla eller om det går framåt med en bra fart. (Lars Holmdahl, DPDtumregler, 2009, 

http://www.larsholmdahl.com/DPDtumregler.pdf ) 

Anteckna ständigt 
Inom dynamisk produktutveckling handlar det om att hela tiden vara kreativ. Ständigt uppstår nya 

idéer, nya problem eller faktainsamling. Ett vanligt fel är att man tror att man kommer ihåg det för 

att det är så viktigt. Det gör man oftast inte, så därför är att anteckna ständigt en mycket bra metod 

för att inget ska falla i glömska. (Lars Holmdahl, 2009)  

http://www.larsholmdahl.com/DPDtumregler.pdf
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Skriva på väggen 
Varje projekt har oftast tillgång till någon form av lokal, t.ex. ett projekt rum.  Detta bör användas så 

mycket som möjligt. ”Skriva på väggen” är en bra metod för att hela projektgruppen ska få en bra 

överblick på hur projektet flyter fram. Väggen kan användas till att sätta upp tidsplaner, viktiga 

anteckningar, skisser, mm. (Lars Holmdahl, 2009) 

3.3 Idégenerering  

BAD 
Brain Aided Design, även kallad brainstorming, är en kreativ metod för att hitta lösningar på olika 

problem. För bästa resultat görs detta i grupp om minst två deltagare. Det kan vara en fördel om 

deltagarna har olika förkunskaper, men det är inte ett måste. Man kan även inhämta kompetens 

utanför projektgruppen.  

BAD går till så att deltagarna sätter sig ner tillsammans och man har ett väldefinierat problem 

framför sig. Sedan börjar man diskutera fram lösningar på problemet. Det kan vara helhetslösningar 

men även delar av en lösning. I detta skede är inga idéer dåliga, en ”dålig” idé kan ge upphov till att 

någon annan kommer på något bra. (Lars Holmdahl, 2009) 

PAD  
Pencil Aided Design, görs i samband med BAD. Detta för att de övriga deltagarna ska på ett enkelt 

sätt förstå vad som är tanken med lösningen. Denna metod är kanske mest användbar när det gäller 

att komma på lösningar till tekniska problem, då de är svårare att förklara med enbart ord. Man gör 

enklare skisser och de som anses av gruppen vara de bästa tas med till nästa moment. (Lars 

Holmdahl, 2009) 

MAD 
När lösningen har kommit så här långt är det dags för Model Aided Design. De lösningar som kom 

fram genom BAD och PAD gör man så enkla modeller som möjligt av. Eventuella brister och fel 

uppenbarar sig oftast här och då kan lösningen modifieras eller förkastas. Även denna metod lämpar 

sig bäst då det rör sig om tekniska lösningar. De lösningar som leder framåt tas vidare till nästa 

moment. (Lars Holmdahl, 2009) 

CAD 
I Computer Aided Design använder man sig av speciella datorprogram för att mer exakt rita upp 

lösningen. Lösningen ritas upp tredimensionellt och material tillsätts. På så vis kan lösningens design 

och hållfasthet testas. När lösningen känns tillräckligt bra kan man med hjälp av 3D-programet och 

en 3D-skrivare göra en utskrift, vilket innebär att man får en detalj i plast. Detta moment, till skillnad 

från de tre första, kräver en del resurser i from av dyrbar mjukvara och hårdvara. (Lars Holmdahl, 

2009) 
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3.4 Faktainsamling 

Nyhetsgranskning  
För att se till att idén inte leder fram till en produkt som är allt för lik något som redan finns idag, 

används nyhetsgranskning. När en idé har uppstått följs detta vanligtvis utav att projektgruppen 

söker och granskar patent som är i bruk på olika patentdatabaser. Några exempel på databaser är 

PRV, Patent och Registreringsverket: Svensk patentdatabas, Google: Google Patent, European Patent 

Office: Espacenet. Om granskningen leder fram till ett patent för en produkt som är väldigt lik den 

egna idén och är i bruk kan det vara lämpligt att slopa idén och tänka ut något nytt, då det kan 

uppstå stora problem om man väljer att fortsätta.  Tvärtemot om granskningen inte leder fram till 

något patent med en liknande produkt, kommer vägen vara öppen. (Valea, Föreläsningsmaterial i 

kursen Immaterial och avtalsrätt, 2010)     

Användarstudie 
En användarstudie är en viktig metod för att säkerställa att användaren får en produkt som är 

designad med tanke på just användaren. Studier kan genomföras med formulär eller genom 

personliga möten, där viktiga frågor kring egenskaper, design och pris med mera tas upp. 

Genom uppföljning av användarstudien, är det att föredra att återkomma till samma personer och se 

om produkten blev som förväntad, bättre än förväntat eller sämre. Det kan då vara bra att i ett tidigt 

skede sätta upp en referensgrupp som är villig att komma med tankar kring produkten och testa 

tillverkade prototyper. (Ottoson Stig, Dynamisk produktutveckling, 2009, Göteborg: Tervix AB) 

Personliga möten 
En annan typ av möten är personliga möten. Då projektgruppen är i behov av information kan 

kunniga personer inom olika områden konsulteras för projektets skull. Detta kan till exempel vara 

genom diskussion med lärare, professorer, verkstäder och industrier med mera. Dessa kan vara ett 

stöd till att den utvecklade produkten uppnår sin fulla potential. (Ottoson Stig, 2009)        

3.5 Utvärdering 
När projektgruppen har genererat fram flera olika alternativ behövs det bra metoder för att väga 

alternativen mot varandra. Dessa kan användas vid exempelvis val av lösning, val av material eller val 

av egenskaper som fokus skall ligga på. Metoderna som används vid dessa tillfällen är Quality 

Function Deployment, Parvis jämförelse, Pughs konceptvalsmetod och Utvärderingsmatris.  

Parvis jämförelse 
Parvis jämförelse går till så att man radar upp egenskaperna både vertikalt och horisontellt där varje 

egenskap sedan jämförs sinsemellan. Utifrån jämförelsen får man reda på vilka egenskaper som är 

viktigare för projektet än andra. I dessa dueller mellan egenskaperna markeras ett plustecken, ”+”, 

om det är den horisontella egenskapen som är viktigare om inte ett minustecken, ”-”. När alla dueller 

är avklarade summeras plusen horisontellt medan minus summeras vertikalt. Till sist summeras de 

horisontella plusen och de vertikala minus till en slutsumma där de högsta värdena visar de 

egenskaper som är viktigast. (Leif Nordin, 2009)      
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FMEA 
Failure Mode Effect Analysis eller Feleffektanalys är en metod som skall göras innan själva produkten 

tillverkas. Med hjälp av metoden kan risken att fel i varan uppstår minimeras. I FMEA:n, som är lik en 

tabell skrivs de möjliga felen in, deras orsaker samt effekter. Fortsättningsvis skrivs risken att felet 

uppstår in och åtgärder för att minimera risken för fel. FMEA kan även göras på produktionslinjer. 

(Leif Nordin, 2009)      

SWOT 
För att identifiera möjliga hot, risker, styrkor och svagheter är SWOT(Strenghts, Weakness, 

Opportunites, Threats) en bra metod för att få en överblick på dessa. Styrkor och svagheter tas 

internt medan risker och hot är externa faktorer. Man kan ställa upp en SWOT för olika delar såsom 

en för hela projektet/företaget eller en för produkten. (Kotler et al., 2008) 

3.6 Tumregler 

80/20 regeln 
Istället för att göra rätt direkt så arbetar man inom dynamisk produktutveckling med 80/20 regeln. 

Denna innebär att man gör nästan rätt direkt. Man försöker uppnå ett 80 procentigt resultat på varje 

lösning för att sedan komma tillbaka och göra 80 nya procent av de återstående 20 procenten. Denna 

arbetsmetod är mer kostnadseffektiv och kreativ än om varje projektmedlem skulle ha var sitt 

problem och lösa det till 100 procent. (Lars Holmdahl, 2009) 

Samlokalisera 
För att spara resurser och få ett kreativt arbetsresultat, bör projektmedlemmarna vara samlade 

under hela projektets gång. Detta för att så fort ett problem uppstår, så kan gruppen snabbt 

diskutera fram en lösning. Direkt när någon har en fråga kan denne ställa den rakt ut i rummet och 

oftast kommer ett svar tillbaka. (Lars Holmdahl, 2009) 

3.7 Sekretessavtal 
För att bevara rätten till den produkt som projektdeltagarna har utvecklat, används sekretessavtal. 

Avtalet används vid alla tillfällen då den produkt eller idé som håller på att utvecklas visas eller 

diskuteras. Exempel kan vara vid möten med en eventuell tillverkare av produkten eller en 

investerare. Sekretessavtal skrivs på innan själva visningen eller diskussionen. Avtalet handlar om 

tystnadsplikt för produkten/idén samt vad som sker när detta bryts.  

I avtalet är det även viktigt att ha med båda parters namn för att markera vilka som berörs av avtalet. 

I slutändan är sekretessavtalet en del av de förberedelser som krävs för att kunna ta patent på sin 

produkt/idé. (Valea, Föreläsningsmaterial i kursen Immaterial och avtalsrätt, 2010)   
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Under denna rubrik beskrivs vägen till resultatet där hur och i vilket skede de 

metoder vi tidigare nämnt i kapitel 3 har används.  

4.1 Idégenerering 
För att maximera det kreativa flödet valde projektgruppen att arbeta enligt tumreglerna inom 

Dynamisk Produktutveckling. Därför la vi stor vikt vid bra arbetsmiljö, det vill säga att alla i 

projektgruppen arbetar runt samma bord, att möjligheter att skriva och rita på väggar och bord finns 

samt att omgivningen är lugn och tillmötesgående med bra ljus och luftcirkulation.  

Vid utvecklingen av en lösning arbetade vi mycket utefter 80/20 regeln. Istället för att koncentrera 

oss på en del av lösningen åt gången, koncentrerade vi oss på hela lösningen. På detta sett ökade vi 

chansen att alla delar passade fint ihop vid montering. Detta utvecklingssätt medförde många små 

ändringar på alla delar samtidigt. När en modifiering krävdes behövde övriga också en ändring och 

dessa små ändringar blev många till följd av att kravet på att verktyget skulle vara så litet som 

möjligt.  

4.2 Faktainsamling 

Referensgrupp 
Eftersom det inte fanns någon kompetens från byggnadsbranschen i projektgruppen, så kom vi tidigt 

överens om att det behövdes en referensgrupp till projektet. Vi valde att lägga fokus på 

professionella snickare, men även försöka få med elektriker. För att få fram krav och önskemål så 

samlade vi ihop en referensgrupp innehållandes både snickare och elektriker.  

Frågorna som vi ställde till referensgruppen finns i bilaga G. De krav och önskemål som framkom 

genom intervjuerna med referensgruppen finns sammanställda i bilaga B. 

Nyhetsgranskning 
När vi hade arbetat fram de lösningar som uppfyllde ställda krav, så var det dags för 

nyhetsgranskning. Detta innebar att vi med hjälp av främst internet, men även kataloger och 

personliga samtal, såg vad det finns för konkurrerande produkter på marknaden idag.  Med 

konkurrerande produkter menar vi de som antingen uppfyller samma syfte och krav som vår lösning 

eller de som uppfyller en del och kan kombineras för att få samma effekt. Vi valde att göra 

benchmarkingen vid detta skedde för att inte hämma kreativiteten vid idégenereringen men också 

för att inte riskera att vi la ner mer resurser på något som redan finns. 

I bilaga H listas de produkter som vi ansåg var intressanta för projektet.  

Nyhetsgranskningen resulterade i att det inte fanns någon produkt idag som uppfyller samma krav 

och önskemål som vår produkt. Däremot så uppfylls delar av kraven när man kombinerar exempelvis 

(nummer ett och nummer tre i bilaga H). 
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Personliga samtal 

Under hela projektets gång så har vi haft personliga möten med personer inom vissa områden som vi 

har berört. Användarstudier har gjort med hjälp av referensgruppen, se ovan. För att kunna analysera 

marknaden och göra konkurrensanalyser har vi haft möten med Patrik Johansson på ProSeal. Då vi 

har saknat information om tillverkningsmetoderna så har vi varit i kontakt med några mekaniska 

verkstäder för att utforska de lämpligaste tillverkningsmetoderna för just qbits. Vi har visat upp 

verktyget, därför har dessa företag fått fylla i en sekretess förbindelse, bilaga I. Detta för att förhindra 

kopior men även bibehålla nyhetskravet på qbits.      

4.3 Lösningsförslag version 1 
Vårt första förslag till en lösning var produkten som vi döpt till Endorage.  

 

Sekretess 
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Sekretess 

(Bilder och genomgång av teknik och funktioner av Endorage) 
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4.4 Lösningsförslag version 2 
 

Sekretess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Materialval 
När det gäller framställning av en produkt är det viktigt att det blir rätt material för produkten. Detta 

löses på ett bra sätt med en materialjämförelse. Materialjämförelsen går  till så att man först skriver 

en kravlista för materialet, till exempel skall den klara av ett tryck på 125N och klara ett 

temperaturintervall på -20 till +40. Sedan letas ett antal material upp som passar bra med de ställda 

kraven och dessa viktas mot varandra med en skala mellan 1-9 där 1 är sämst och 9 bäst i förhållande 

till varandra. Värdena summeras efter att värdena har multiplicerats med viktning mellan 

egenskaperna i sig. Denna viktning görs för att trycka på vilka egenskaper som är viktigare än andra, 

görs lämpligast med en Parvis jämförelse. De summerade värdena jämförs sedan och den med högst 

värde bör vara det lämpligast valet. (Ullman Erik, Materiallära, 2005, Liber)      

I undersökningen letade vi reda på passande material, metaller och plaster, som passade in på de 

kraven vi ställde på materialet. Materialval med kraven kan ses i bilaga L.   
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4.6 Prototyptillverkning 
De allra första modeller som togs fram var i ett prototypmaterial likt trä där storleken och designen 

kunde bli mer testad genom fysisk kontakt med prototypen. Dessa gav oss värdefull information om 

vår produkt och ledde till en utskrift av en modell från Halmstad Högskolans 3D-skrivare. Med hjälp 

av denna såg vi att vår teknik fungerade och kunde nu koncentrera oss på att tillverka en prototyp i 

rätt material. Valet stod mellan att låta en mekanisk verkstad tillverka prototypen eller om vi själva 

stå för tillverkningen. Vi vägde fördelar och nackdelar mot varandra. Det resulterade i egen tillverka 

prototypen av prototypen i Högskolans verkstad. Genom att själva stå för tillverkningen kunde vi 

bättre studera tillverkningsprocessen och vad för bekymmer som uppstod vid diverse moment. 

Även ekonomin stod för en stor vikt vid uppvägningen då vi knappt inte har haft någon ekonomisk 

uppbackning. När det gällde tillverkningskostnaden, material, fjädrar samt magneter har vi fått bra 

stöd från olika företag samt Halmstad Högskola.   

Vid tillverkningen av metallprototypen gick det mesta bra, bara en mindre mängd komplikationer 

uppstod. Dessa var till följd av att vi inte var vana vid de maskiner verkstaden hade. Före 

monteringen krävdes en del filade och vid monteringen av prototypen gick allt fint. Tidsmässigt tog 

det oss ca 5 arbetsveckor att färdigställa en metallprototyp.          
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Här presenteras mer ingående den valda lösningen som genomförandet ledde 

fram till.  

5.1 Konstruktion 

 

Sekretess 

(Bilder och genomgång av teknik och funktioner av qbits) 
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Sekretess 

(Bilder och genomgång av teknik och funktioner av qbits) 
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Sekretess 

(Bilder och genomgång av teknik och funktioner av qbits) 
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5.2 Tillverkning/ Produktionsprocess 

 

Sekretess 

(Genomgång av tillverkningsprocess) 
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5.3 Namn och logotyp 
Version 2 har fått namnet qbits som anspelar på quick bits, snabba bits. De olika namnförslagen som 

uppkommit under arbetets gång kan ses i bilaga M. 

 I samband med valet av namn till version 2 togs även en logotyp fram som skall tillsammans med 

namnet framhäva produkten och användas i marknadsföringssyfte. 

Namnet och loggan växte fram med tanke på vår målgrupp, professionella snickare. Bra färger är 

mörka färger som svart, mörkblå, mörkröd men också stilrena som vit, som vi har sett i befintliga 

produkter på marknaden.  Tankegångarna ledde fram till en logga där namnet qbits är skrivet i 

mitten med typsnittet unisol i vitt och med ett liggande ovalt Q runt om i färgen mörkröd. Vi valde 

även att lägga in en bits sett ovanifrån som pricken övre i:et. Loggan skall sedan ligga på en svart 

bakgrund. 
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Under projektets gång har fokus legat på användaren. Vårt mål har varit att utveckla ett kvalitativt 

och användbart verktyg för professionella hantverkare.  I dagsläget är det inte klart vem som 

kommer att äga, tillverka eller sälja qbits. Vi har tagit fram ett affärssystem där vi själva äger och 

säljer produkten, medan tillverkning och produktion har lagts ut. Detta för att affärssystemet ska 

passa in på så många företag som möjligt.   

6.1 Marknad 
Marknaden för verktyg är enorm, den växer och växer och blir bara tuffare och tuffare. Detta gäller 

speciellt verktyg för hemmafixaren och den allmänt intresserade. De nya verktygen tenderar att bli 

mer och mer komplicerade, där så många funktioner som möjligt bakas in i samma verktyg. Ofta så 

glöms kvalité och användning bort. (Patrik Johansson, personligt samtal, 10-10-04) 

 

Sekretess 

(marknadsanalys) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Produktion och distribution 
För att kunna vara med på marknaden och ge konkurrenskraftiga priser, gäller det att produktionen 

görs så kostnadseffektiv som möjligt. När det gäller att tillverka små detaljer och stora serier till ett så 

billigt pris som möjligt, så är Sydostasien bäst på detta. (Patrik Johansson, personligt samtal, 10-10-

04) Vi har därför valt att i detta affärssystem lägga tillverkningen av qbits i Taiwan. Fördelarna med 

detta är framför allt den låga tillverkningskostnaden. Nackdelarna är att kommunikationen och 

leveranserna försvåras på grund av avståndet.   
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6.3 Ekonomi 

 

Sekretess 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.4 Marknadsföring 

 

Sekretess 

 

 

 

6.5 SWOT  

 

Sekretess 
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Arbetet med qbits har varit händelserikt på både ett positivt och negativt sätt. Vi har kommit i 

kontakt med olika intressanta ämnen såsom konstruktion, marknadsföring och design. Det har varit 

en bra sammanflätning av inhämtade kunskaper som nu har fått sättas på prov.  

Under projektets början inleddes ett samarbete tillsammans med företaget ProSeal AB där tanken 

var att vi skulle utveckla en produkt åt detta företag. På grund av förändringar i företaget valde 

ProSeal att lägga ner samarbetet efter mer än halva tiden av projektets gång. Vi kom överens om att 

arbeta på egen hand för att sedan eventuellt sälja produkten till företaget. Detta ledde till 

svårigheter för projektet när det gäller tillverkning av en prototyp. Vi hade i tidsplanen räknat med en 

liten tillverkningstid på ett fåtal veckor men nu blev mer än en månad, vilket drabbade andra delar av 

projektet. Det positiva i att vi nu blev ”tvingade” att själva tillverka prototyper var att vi fick en 

djupare inblick i tillverkningsprocessen, där vi såg ett par brister som vi snabbt kunde rätta till och 

förbättra.       

Vi är mycket nöjda med att ha tagit fram, utvecklat och tillverkat en fungerande produkt som 

uppfyller de ställda kraven. Produkten qbits är ett verktyg vi hoppas få se användas ute på 

marknaden. Behovet finns där och vi har en lösning.  
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Budget 
Post      kr 

Transport      200 

Tele      200 

Tillverkning prototyp     8000 

Utskrifter      300 

Utexpo      400 

Summa      9100 

Kostnad 
Post      kr 

Transport      200 

Tele      200 

Tillverkning Plastprototyp 1     1000 

Tillverkning Plastprototyp 2     1000 

Metall prototyp 2     500 

Utskrifter      300 

Utexpo      300 

Summa      3500
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Projekt 

 

Produkt 
  

Sekretess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Olof Sivertsson & Andreas Höglund   

–  

Nedanstående frågor ställdes till referensgruppen. Frågorna ställdes genom ett personligt möte i 

intervjuform. Därför finns ingen sammanställning på hur de svarade. Svaren på frågorna resulterade i 

att krav och önskemål sattes upp. Genom intervjuerna framkom det framför allt att en fungerande 

lösning för dagens behov saknades.   

 Vad har ni idag? 
 

 Vad är bra/dåligt med denna? 
 

 Används denna ofta? 
 

 Vill man ha ett verktyg hängandes eller fäst någonstans på kroppen? 
 

 Är det ett problem idag att bitsen trillar ur bitshållaren? 
 

 Vilka funktioner utöver en bitshållare kan vara bra att ha i ett sådant verktyg? 
o Utskjutbar 

 Från Sidan 
 Framåt 

o Bestämda steg, klick, handtaget 
o Fästningsbar bitshållare, Avtagbar bitshållare  
o Vinklings möjligheter på bitshållare 
o Spärr 
o Autoloader 
o Förlängning av bitshållare 
o Fästningsbar i: 

 Byxa 

 ”Hänga”  

 ”Hänga med liftkortshållare” 
 Arm 
 Tröja/jacka 
 Huvud/keps 

o Måttband i ”liftkortet”- bandet 
o Rit möjligheter, Penna 
o  Bits i handtaget 
o Lös del i bitshållaren att ”hålla” i 
o Skära, kniv 
o Spegel 

 

 Skulle ni ha nytta av ett sådant verktyg?  
 

 Hur mycket skulle ni vilja betala för ett sådant verktyg? 
 

 Hur viktigt är priset gentemot egenskaper och kvalitet? 
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Intressanta produkter: 
 

Produkt 1. Bitsförvaringsbox.  
Dessa boxar kan variera i storlek och innehålla ett stort antal 

bits. Oftast förvaras dessa i en verktygslåda där önskad bits 

sedan hämtas eller läggs på ett bord i närheten av arbetet.

    

 

 

Produkt 2, Gummiplatta med fäst möjlighet 
Detta är en lite mindre förvaring som kan fästas på 

exempelvis en ficka eller snickarbältet. På så sätt kan bitsen 

alltid finnas nära till hands. 

 

 

 

 

 

Produkt 3, Skruvmejsel med inbyggdförvaring 
En skruvmejsel med förvaring för bits i handtaget. Väldigt litet 

antal bits finns tillgängligt i denna.  
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Patent  
Vi gjorde flera sökningar i det svenska patentdatabasregistret och hittade några uppfinningar som 

löser några av våra problem. Vi sökte på: 

”Mejsel + Bits” 

”Bitsförvaring” 

”Skruvmejsel” 

”Bitshållare” 

 

De patent som är relevanta för vår uppfinning är: 

Handskruvmejsel (figur 1) 

Publiceringsnummer: EP 0746450  

Här ligger bitsen och bitshållaren inne i skaftet och plockas fram och monteras för hand. 

Figur 1 

 

Vridande handverktyg med skafthålrum för förvaring av verktygselement (figur 2) 

Publiceringsnummer: SE 407174 
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Här ligger bitsen inne i skaftet och bitshållaren är ej avtagbar. 

 Figur 2  
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Studenter vid Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan Halmstad utför projektarbete, som 

avhandlar produktutveckling för olika uppdragsgivare eller i egen regi. Vid dessa kan det förekomma 

information som är av konfidentiell natur avseende både produkter, som kan komma att patenteras 

eller vidareutvecklas, och om företag. Projektarbetet utförs i till stora delar i samarbete med 

utomstående, varvid dessa har god insyn i studenternas arbete. På grund av detta finns upprättat 

följande 

 

Sekretessförbindelse 

Studenterna Olof Sivertsson, 870109-3513 och Andreas Höglund, 891226-4630 utför projekt kallat 

qbits. I samband med detta besöker studenterna FÖRETAGET, i syfte att undersöka om någon form 

av framtida samarbete och/eller affärsutbyte kan vara aktuellt inom ramen för projektet. Projektet 

presenteras således som en företagshemlighet. 

Undertecknade förbinder sig, såsom deltagare i besök och/eller framtida samarbete eller 

affärsutbyte inom ramen för projektet, att behandla information om de produkter som projektet 

avhandlar, information om företag, såsom projekt, produktutveckling, produkter, marknader samt 

annan information, som fås under projektarbetena konfidentiellt. Diskussioner får dock föras inom 

den krets som deltar i projektet. Information som inhämtats vid projektet får således inte diskuteras 

med eller yppas till personer utanför denna krets. Vidare förbinder sig undertecknade att inte själva 

utnyttja informationen kommersiellt, utan att överenskommelse därom träffats med studenterna. 

Denna förbindelse gäller solidariskt för både undertecknande fysiska personer som ställföreträdare 

och för företag. 

Sekretessförbindelsen omfattar inte information som återfinns i offentliga handlingar eller på annat 

sätt är att anse offentlig. 

Brott mot denna sekretessförbindelse kan medföra skadeståndsskyldighet, utan någon begränsning 

av beloppet, enligt skadeståndslagen, lag 1972:207. 

Denna sekretessförbindelse gäller från dagen för undertecknande och fem år framåt i tiden. 

Halmstad den XX   

FÖRETAGET 

 

 

Namnförtydligande 
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Sekretess 

(qbits i detalj) 
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Sekretess 
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Beskrivning 
Verktyget som skall tillverkas innehåller ett flertal olika delar som varför sig och tillsammans skall 

fungera i en tuff miljö. Vi riktar främst in oss på professionella snickare där stora krav ställs på 

tålighet, tillgänglighet, hastighet samt användarbarhet.   

Kravprofil  

 Gräns Krav/Önskvärt Specifikation 

Hållfast, Vridning  K  

Hållfast, Tryck 1000N K  

Hållfast, Drag 1000N  Ö  

Temperatur -30 upp till +50 K Klara Ute 
temperaturer i 
världen    

Vikt 200-350g K  

Pris Ca 200kr K Priset ska vara så lågt 
att kund köper ny 
istället för reparation 

Korrosion  K Ska ej rosta 

Magnetisk  Ö Underlättar att få 
magasin till o bli 
magnetiserat 

Nötning  Ö Utskjutbara delar ska 
inte nöta ut 
materialet det 
vilar/tar stöd på 

Livslängd  K  

kretslopp  Ö Återvinningsmöjlighet 

Tillverkning  K Lätt bearbetat, större 
serier 

Hållfast 
Verktyget ska klara av att man sätter sig på den och att man drar i den åt olika håll. Eftersom 

verktyget också ska vrida in skruvar skall den klara av ett moment som är större eller lika med det en 

skruv klarar av.     

Nötning 
Glatta ytor och helst samma gör att motliggande material inte nöts ut. Eftersom magasinet skall 

skjutas ut och in bör magasinet inte nöta på övriga delar och tvärtom 

Vikt 
Verktyget skall vara så pass tungt att man får en känsla av att det är en hållbar produkt men inte 

alltför tung. Bra exempel är Iphone.  
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Kretslopp 
Önskvärt är att verktyget skall vara lätt att plocka isär och kunna återvinnas.  

Underhåll/livslängd 
Verktyget skall vara prissatt så att vid felaktighet kasseras produkten och en ny inköpes. Designen av 

verktyget skall se till att mindre delar i verktyget inte fallerar utan klarar påfrestningarna tills slutet av 

produktens livslängd.   

Intressanta material 
För information kring olika material har hemsidor och böcker studerats, de som stod för mycket och 

bra information var hemsidan konstruktörslotsen(Swerea IVF, KonstruktörsLotsen, 

http://lotsen.ivf.se) och boken Materiallära(Ullman Erik, Materiallära, 2005, Liber). Följande har 

beslutats om intressanta material: 

Metaller 
 Mjuka metaller 

o Tenn 

o bly 

 Lätt metaller 

o Titan 

o aluminium 

 Koppar och kopparlegeringar 

o Brons 

o Mässing 

o Koppar 

 Stål 

o Rostfritt stål  

 Gjutjärn 

o Gråjärn 

Plaster  
Fördelar: 

 Låg densitet   

 God korrosionsbeständighet 

 God el/värmeisolationsförmåga 

 God ljud/stötdämpning  

Nackdelar: 

 Hög värmeutvidgning 

 Dålig värme/uv/kemikaliebeständighet 

 Statisk uppladdning 

 

http://lotsen.ivf.se/
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 Termoplast 

 

o Teflon 

o Amidplast 

o PETP 

 

Keramer 
Keramer är hårda, svåra att deformera och det finns gott om råvaror för tillverkning av keramer som 

ger ett relativt bra pris. Tillverkningen av keramer i större volymer är svåra att få exakt likadana, dålig 

reproducerbarhet. Materialet är också sprött.  Keramer utesluter vi.    

 

Kompositmaterial 
Som kravprofilen visar ska priset vara relativt lågt och tillverkningen skall ske i stora volymer. Det är 

då bra att välja material som är lätta att bearbeta och inte är för dyra. Här fallerar Kompositmaterial 

till vårt verktyg.        

Materialjämförelse 
Allra först satte vi upp de egenskaper vi ansåg var av betydelse. Dessa jämfördes sedan med varandra 

med hjälp av en parvis jämförelse. I Tabellen Parvis jämförelse syns vilka aspekter/egenskaper som 

fick högre värde än andra och därmed är av större betydelse än övriga. 

Materialjämförelsen gick till genom att de intressanta materialen jämfördes mot varandra från 1 till 9 

där 9 är bäst i förhållande till övriga material. Värdena multipliceras sedan med viktningen från Parvis 

jämförelse för att sedan summeras. Resultatet kan ses i grafen under. Grafen visar att Rostfritt stål är 

det material som lämpar sig bäst för våra krav på material. På andra plats ser vi Gråjärn och på tredje 

Aluminium. Se stycket Tabeller för tillhörande hela jämförelsen.   
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Tabeller 

Parvisjämförelse 

 

Materialval 
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Bits4u 

Bmag 

MB-mag 

Endorage 

Show those bits 

Ibitz 

Bh2F+1 

Behåtvå 

BitsToolsHolder of Sweden 

BitsLaborilo 

Bitzana of Sweden 

BitsBoz 

BQuick 

Bqik 

qbits 

Qbit 

Qubits 

Kubits 

QB 
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Sekretess 

(hållfasthetsberäkningar på olika delar och kritiska punkter) 
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