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Sammanfattning 
Företaget	3TEMP	AB	från	Arvika	har	en	vision	att	ta	fram	en	egen	typ	av	en	

espressomaskin	med	hjälp	av	sin	patenterade	teknik.	Deras	vision	bygger	på	en	maskin	

som	skall	vara	mindre	och	smidigare	än	dagens	maskiner	samtidigt	som	den	ökar	

kontakten	mellan	barista	och	kund.	Tekniken	för	hur	maskinen	skall	fungera	finns	redan	

i	produktion	men	3temp	behöver	hjälp	med	att	få	till	en	bra	innovativ	design.	

	

Projektet	är	genomfört	som	ett	examensarbete	för	högskoleingenjörsprogrammet	inom	

innovationsteknik	och	design	vid	Karlstads	universitet.	Examensarbetet	är	indelat	i	sex	

faser	som	består	av;	Projektplanering,	förstudie,	konceptframtagning,	konceptval	och	

layoutkonstruktion.	De	sex	olika	faserna	är	sen	indelade	i	mindre	steg	för	att	få	ut	så	

mycket	som	möjligt	av	varje	fas.		

	

Syftet	med	projektet	är	att	genomföra	ett	självständigt	arbete	med	hjälp	av	de	redskap	

och	metoder	som	lärts	ut	under	utbildningen.	Projektet	skall	visa	att	studenten	har	lärt	

sig	att	jobba	enligt	en	satt	tidsplan	och	struktur.		

	

Vid	framtagning	av	koncept	har	svensk	och	skandinavisk	design	studerats	mycket	för	att	

produkten	skall	ligga	rätt	i	tiden.	För	att	få	fram	så	många	idéer	som	möjligt	har	fyra	

olika	idégenererings	metoder	använts;	brainstorming,	diskussionsmetoden,	

katalogsmetoden	och	Osbornsmetoden.	De	två	första	metoderna	har	använts	för	att	få	

fram	grundidéer	medan	de	två	sistnämnda	har	använts	för	att	utveckla	idéerna	till	

koncept	där	de	uppfyller	kraven	från	produktspecifikationen.	För	att	få	inspiration	

angående	material	och	färg	har	verktyget	moodboard	använts.	

	

Slutresultatet	är	en	maskin	som	skiljer	sig	från	de	som	finns	på	marknaden.	Genom	att	

använda	den	patenterade	teknik	från	3temp	har	resultatet	blivit	en	design	som	både	

sparar	plats	på	bänk	och	ökar	kommunikationen	mellan	barista	och	kund.	Det	slutliga	

konceptet	är	även	av	samma	material	och	färg	som	3temps	andra	maskiner.	 	



	

Abstract 
3TEMP	AB	from	Arvika	has	the	vision	to	develop	their	type	of	espresso	machine	by	

using	patented	technology.	Their	idea	is	based	on	a	machine	that	will	be	smaller	and	

smoother	than	today’s	machine	while	increasing	the	contact	between	barista	and	

customer.		The	technology	for	how	the	machine	works	is	already	in	production,	but	

3temp	needs	help	in	getting	a	good	innovative	design.		
 

The	project	has	been	completed	as	a	degree	project	for	the	university	engineering	

program	in	Innovation	Technology	and	Design	at	Karlstad	University.	The	project	is	

divided	into	six	phases	consisting	of;	Project	planning,	pilot	study,	concept	development,	

conceptual	selection	and	layout	design.	The	six	different	phases	are	then	divided	into	

smaller	steps	to	get	as	much	as	possible	of	each	phase.	

	

The	purpose	of	the	project	is	to	carry	out	independent	work	using	the	tools	and	methods	

taught	during	the	education.	The	project	will	show	that	the	student	has	learned	to	work	

according	to	a	set	schedule	and	structure.	
	

In	the	developing	of	concepts,	Swedish	and	Scandinavian	design	has	been	studied	

extensively	in	order	for	the	product	to	be	right	in	time.	In	order	to	get	as	many	ideas	as	

possible,	four	different	idea	generation	methods	have	been	used;	Brainstorming,	

discussion	methodology,	catalog	methodology	and	the	Osborn	method.	The	first	two	

methods	have	been	used	to	obtain	basic	ideas	while	the	latter	two	have	been	used	to	

develop	the	ideas	into	concepts	where	they	meet	the	requirements	of	the	product	

specification.	To	get	more	inspiration	regarding	materials	and	color	a	moodboard	has	

been	made	and	used. 
	

The	end	result	is	a	machine	that	differs	from	those	on	the	market.	Using	the	patented	

technology	from	3temp,	the	result	has	become	a	design	that	saves	space	on	the	bench	

and	increases	communication	between	barista	and	customer.	The	final	concept	is	also	of	

the	same	material	and	color	as	3Temp's	other	machines.	
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1. Inledning 
Detta	projekt	är	genomfört	som	ett	examensarbete	för	

högskoleingenjörsprogrammet	inom	innovationsteknik	och	design	vid	Karlstad	

universitet.	På	uppdrag	av	kaffeföretaget	3TEMP	från	Arvika,	där	Peter	Larsson	

varit	projektbeställare.	Idag	säljer	3temp	espressomaskiner	som	de	har	köpt	in	

från	en	tredje	part	för	att	sedan	modifiera	dessa	innan	försäljning.	En	egen	

maskin	som	är	mer	anpassad	till	3temps	egna	teknik	skulle	förkorta	ledtider	

och	bredda	företagets	produktserie.	

	

Denna	rapport	redovisar	examensarbetet	Ökad	kommunikation	mellan	barista	

och	kund	vid	espressobryggning	av	Niklas	Schön.	Projektet	har	genomförts	i	

Karlstads	universitets	lokaler.	Handledare	från	universitetet	har	varit	Lennart	

Wihk	och	examinator	Leo	De	Vin.	Examensarbetet	omfattar	22,5	

högskolepoäng.			

	

1.1 Bakgrund 
Att	brygga	en	espresso	är	mycket	mer	än	att	bara	packa	i	lite	kaffepulver	och	

trycka	på	start	som	en	vanlig	kaffemaskin	hemma	på	köksbänken.	På	grund	

utav	att	dagens	maskiner	använder	den	traditionella	tekniken	medhjälp	av	

olika	tankar	blir	de	stora	och	skrymmande.	De	tar	även	upp	mycket	av	

kontakten	mellan	baristan,	som	brygger	kaffet,	och	kunden.	Detta	i	sin	tur	leder	

till	att	det	fina	hantverket	som	ligger	bakom	en	kopp	espresso	ofta	inte	syns	för	

kunden	utan	sker	bakom	maskinen.	

	

3temp	har	utvecklat	ett	eget	vattensystem	som	bara	använder	färskt,	direkt	

inkopplat,	vatten	som	sitter	i	deras	befintliga	kaffemaskiner(Hipster).	Detta	

system	består	utav	en	tub	som	kan	styra	både	värme	och	tryck	på	vattnet.	Detta	

innebär	att	tuben	klarar	av	att	göra	precis	det	en	modern	espressomaskin	gör	

utan	att	behöva	någon	form	av	tank.		
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Genom	att	implementera	komponenter	från	3temps	vattensystem(tuben)	i	en	

espressomaskin	skulle	ingen	tank	behövas	för	att	brygga.	Då	skulle	maskinens	

volym	kunna	minskas	avsevärt	och	designen	av	den	skulle	kunna	göras	mycket	

mer	öppen	för	att	visa	hantverket.		

	

1.2 Problemformulering 
I	dagens	maskiner	är	de	skrymmande	tankar	som	tar	stor	plats	och	ökar	

maskinens	volym.	Detta	göra	att	kontakten	mellan	barista	och	kund	försämras.	

Problemformuleringen	blir	därför	följande:		

	

”Hur	ökar	man	kontakten	mellan	barista	och	kund	med	hjälp	av	innovativ	design	

med	avseende	på	espressomaskinens	utformning?”	

	

1.3 Syfte  
Syftet	med	projektet	är	att	genomföra	ett	självständigt	arbete	med	hjälp	av	de	

redskap	och	metoder	som	lärts	ut	under	utbildningen.	Projektet	skall	visa	att	

studenten	har	lärt	sig	att	jobba	enligt	en	satt	tidsplan	och	struktur.		

	

Från	uppdragsgivarens	synvinkel	är	syftet	med	projektet	att	hitta	ett	innovativt	

sätt	att	implementera	deras	teknik	i	en	ny	typ	av	maskin.		

	

1.4 Mål 
Målet	med	projektet	är	att	leverera	ett	formgivningskoncept	till	

uppdragsgivaren	som	uppfyller	de	krav	och	önskemål	som	är	satta.	Den	slutliga	

produkten	skall	lösa	problemformuleringen	och	tas	fram	med	hjälp	av	

designprocessen	som	grund.	Projektet	ska	dokumenteras	akademiskt	och	

presenteras	muntligt,	i	rapportform	och	under	en	utställning	på	utsatt	datum.	

Projektet	skall	innefatta	600timmars	arbetsinsats	med	start	vecka	4	2017	och	

slut	19	juni	2017.	Mål	är	även	att	vid	slutet	av	projektet	kunna	leverera	

konceptet	i	CAD,	renderade	bilder	och	en	enklare	fullskalig	modell.	
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1.5 Avgränsning 
Detta	arbete	är	ett	formgivningsbaserat	arbete	och	avgränsar	sig	därför	mot	

hur	infästning	av	inre	komponenter,	det	ska	dock	finnas	utrymme	för	detta.		

	

Hur	själva	tekniken	och	olika	komponenter	skall	fungera	är	inte	något	som	

berör	projektet	utan	är	något	som	uppdragsgivaren	själv	skall	lösa	efter	

projektets	slut.		

	

Projektet	innefattar	inte	val	av	standardkomponenter	eller	materialval.		

	

Delar	som	filterhållare,	reglage	och	tamper	som	hör	till	maskinen	kommer	att	
utvecklas	av	ett	ergonomiprojekt	som	löper	parallellt.	Maskinen	kommer	dock	
att	designas	för	att	kunna	fungera	med	standardkomponenter	och	är	inte	
beroende	av	det	andra	projektet.
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2. Metod 
Kapitlet	beskriver	hur	projektet	hur	utförs	och	vilka	metoder	som	används	

under	de	olika	faserna.	

	

2.1 Projektplanering 
Planering	av	projektet	görs	via	en	projektplan,	se	Bilaga	1,	som	sammanfattar	

alla	de	olika	delarna	för	att	projektet	skall	nå	sitt	mål.	Projektplanen	innehåller	

delar	som	bakgrund,	organisation,	tidsplan,	projektmodell,	WBS,	

riskbedömning	samt	info	angående	dokumenthanteringen.		

	

Projektet	har	använt	designprocessen	för	en	bra	slutprodukt.	Denna	process	är	

uppdelad	i	fyra	faser;	behov,	idéer,	utveckling	och	genomförande.	Denna	

process	ligger	till	grund	för	konceptframtagningen(SVID	u.å).	

Behov 

Första	steget	mot	ett	lyckat	resultat	är	att	få	rätt	projektorganisation	som	

sköter	projektet.	Efter	som	detta	projekt	utförs	enskilt	av	projektledaren	är	det	

viktigt	att	denne	söker	kontakt	med	de	personer	som	kan	behövas	för	att	

projektet	skall	gå	framåt.		

Idéer 

Idéer	kommer	fram	under	konceptframtagningen	genom	olika	metoder.	Här	

gäller	det	att	mer	försöka	visualisera	hur	produkten	skulle	kunna	se	ut	utan	att	

ha	exakta	skisser	eller	bilder.		

Utveckling 

Efter	att	flera	olika	koncept	har	kommit	fram	väljs	ett	antal	ut	som	senare	

vidareutvecklas	till	riktiga	koncept.	Under	denna	fas	kan	flera	olika	tester	ske	

till	exempel	att	rita	upp	produkten	skalenligt	för	att	få	en	verklig	storlek.	

Genomförande 

När	tester	och	beslut	är	tagna	angående	det	slutliga	konceptet	genomförs	en	

layoutkonstruktion	av	produkten.	Det	är	även	i	slutet	av	denna	fas	som	en	
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skriftlig	diskussion/utvärdering	av	projektet	görs	för	att	dokumentera	vad	som	

har	gått	bra	respektive	dåligt.	

	

2.1.1 Bakgrund 
Bakgrunden	förklarar	vad	syftet	med	projektet	är	och	vad	som	föregåtts	det	

(Eriksson	och	Lilliesköld	2007).	Den	beskriver	även	uppdragsgivarens	

bakgrund	för	att	utomstående	lättare	skall	kunna	få	en	bild	av	vad	som	

väntas	komma	ut	av	projektet.	

2.1.2 Organisation 
Organisationen	namnger	deltagare	i	projektet	såväl	utförare	som	

handledare	från	både	företag	och	universitet	med	namn	och	

kontaktuppgifter	(Eriksson	och	Lilliesköld	2007).	

2.1.3 Tidsplan 
Ett	Gantt-schema	beskriver	tidsplanen	för	projektet	och	visar	på	ett	enkelt	

sätt	hur	länge	varje	process	pågår	(Eriksson	och	Lilliesköld	2007).		

2.1.4 WBS 
För	att	beskriva	de	olika	faserna	i	projektet	används	en	WBS,	Work	

Breakdown	Structure.	Den	förklarar	även	vilka	delar	som	varje	fas	

innehåller	(Eriksson	och	Lilliesköld	2007).		

2.1.5 Riskbedömning 
De	tre	största	riskerna	för	att	projektet	inte	skall	nå	sina	mål	beskrivs	i	en	

riskbedömning	(Eriksson	och	Lilliesköld	2007).	Det	framgår	även	i	

riskbedömning	vilka	åtgärder	som	skall	vidtas	om	någon	av	de	bedömda	

riskerna	inträffar.	

2.1.6 Dokumenthantering 
Hur	dokument	och	filer	skall	hanteras	med	namn	och	plats	beskrivs	i	

dokumenthanteringen	(Eriksson	och	Lilliesköld	2007).		
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2.2 Förstudie 
För	att	få	fram	information	inom	ämnet	inleds	projektet	med	en	förstudie.	

Detta	innebär	att	utförande	gör	en	”förutsättningslös	problemanalys	och	tar	

fram	bakgrundsinformation	om	marknad,	design	och	teknik”	(Johannesson	et	

al.	2013).		

	

För	att	förstudien	skall	få	fram	den	bakgrundsinformation	som	behövs	används	

olika	metoder	som	intervjuer,	litteraturstudier,	studiebesök,	konkurrensanalys	

och	information	från	3temp.	Även	information	om	uppdragsgivarens	tidigare	

produkter	analyseras	för	att	den	kommande	produkten	skall	passa	företaget.		

2.2.1 3TEMP 
Projektet	startar	med	att	projektledare	och	uppdragsgivaren	specificerar	

vad	som	skall	göras	och	vilka	förväntningar	som	finns	på	projektet.	Även	

vilka	delar	som	skall	ingå	och	hur	dessa	fungerar	förklaras	av	

uppdragsgivaren.	

2.2.2 Dagens situation 
För	att	kunna	utveckla	hur	dagens	situation	ser	ut	studeras	

espressomaskinen,	Slayer,	som	3temp	har	idag.	Även	företagets	andra	

maskiner	studeras	för	att	slutprodukten	skall	smälta	in	i	produktserien	på	

ett	bra	sätt.		

2.2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien	går	ut	på	att	ta	fram	information	om	varför	

espressomaskiner	idag	ser	ut	som	dem	gör.	Litteraturstudien	söker	även	

information	om	espressons	historia.		

2.2.4 Studiebesök 
Ett	studiebesök	under	Sweden	Coffee	Fest	i	Jönköping	planeras	för	att	få	en	

inblick	i	hur	kulturen	runt	espressobryggning	är,	samt	se	vad	som	indikerar	

hur	en	bra	kopp	espresso	serveras.	
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2.2.5 Intervjuer 
De	sker	intervjuer	i	samband	med	studiebesöket	på	mässa.	De	som	

intervjuas	är	utställare,	tävlande	baristor	och	kunder.	Intervjuerna	hålls	

relativt	korta	med	ett	tiotal	frågor	för	att	få	fram	de	grundläggande	

önskemålen	och	hitta	brister	i	det	system	som	finns	idag	(Löfgren	2002).		

2.2.6 Konkurrensanalys 
För	att	produkten	skall	skilja	sig	från	det	som	redan	finns	på	marknaden	

idag	görs	konkurrensspaningar	där	fokus	ligger	på	utseende	och	storlek	av	

produkten.	Detta	görs	genom	att	utförande	besöker	kaféer	och	söker	

information	om	olika	produkter	på	marknaden	via	nätet	(Löfgren	2002).	

	

2.3 Produktspecifikation 
Den	information	som	fås	av	förstudien	mynnar	senare	ut	i	en	

produktspecifikation	som	fastlägger	VAD	produkten	skall	utföra	och	HUR	den	

skall	klara	av	detta	(Johannesson	et	al.	2013).	Krav	som	specificeras	är	

funktionella	och	begränsande	krav	för	till	exempel	design,	säkerhet	och	

tillgänglighet.	Som	stöd	för	att	specificera	de	olika	kraven	används	Olsons	

matriser	över	produktens	livscykel	och	kriterier.		

	

”Har	man	gjort	ett	bra	specifikationsarbete,	och	en	komplett	specifikation	att	

utgå	från,	så	har	man	också	i	största	möjliga	utsträckning	säkerställt	att	alla	

funktionella	kriterier,	därmed	alla	funktionella	krav,	kommer	att	beaktas”	

(Johannesson	et	al.	2013).		
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2.4 Konceptframtagning  
Under	konceptframtagning	skall	förslag	på	koncept	som	uppfyller	

kravspecificeringen	att	tas	fram.	Idén	är	att	ta	fram	så	många	förslag	som	

möjligt,	för	att	senare	kunna	välja	det	slutgiltiga	konceptet	från	dessa	

(Johannesson	et	al.	2013).	För	att	få	fram	dessa	förslag	kommer	olika	metoder	

att	användas	som	brainstorming,	diskussionsmetoden,	katalogsmetoden	och	

Osbornsmetoden.	Moodboards	kommer	också	att	fungera	som	som	hjälp	och	

inspiration	vid	konceptframtagningen.	

2.4.1 Diskussionsmetoden 
Diskussionsmetoden	går	ut	på	att	i	grupp	med	hjälp	av	en	ledare	sitta	ner	

och	diskutera	fram	en	lösning	på	problemet.	Ledaren	för	gruppen,	

projektledaren,	skall	inte	lägga	fram	sina	egna	förslag	utan	bara	finnas	till	

hands	som	stöd	för	att	få	fram	en	så	bra	problemlösning	som	möjligt	

(Johannesson	et	al.	2013).	

	

Diskussionsmetoden	används	för	att	hitta	vart	det	finns	störst	

utvecklingspotential	för	dagens	maskiner	med	tanke	på	kommunikation.	

Dessa	områden	blir	senare	fokus	för	vidare	arbete.		

2.4.2 Brainstorming 
Brainstorming	sker	i	grupp	eller	enskilt	där	man	under	en	ett	möte	sitter	ner	

och	kommer	på	många	idéer	som	möjligt	utan	att	kritisera	dessa.	Tanken	är	

att	tänka	utanför	den	så	kallade	boxen	och	komma	på	lite	ovanliga	idéer.	

Kvantitet	går	före	kvalité	i	detta	läge	för	att	senare	kunna	ta	delar	av	

förslagen	eller	kombinera	dem	till	ett	kvalificerat	förslag	(Johannesson	et	al.	

2013).	

	

Brainstormingen	skall	till	detta	projekt	fokusera	på	grundformen	av	

maskinen	som	senare	skall	ligga	till	grund	för	vidare	arbete	av	skisser	och	

designarbete.		
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2.4.3 Katalogsmetoden 
Denna	metod	sker	individuellt	av	projektledare.	Metoden	går	ut	på	att	med	

hjälp	av	olika	tidskrifter	och	magasin	få	inspiration	till	olika	idéer.	Det	är	

inte	ett	måste	att	tidskrifterna	eller	magasinen	har	koppling	till	produkten	

utan	kan	ge	en	inblick	i	hur	ny	design	i	samhället	just	nu	ser	ut	och	vad	som	

är	mode.		Till	exempel	kan	man	se	på	gamla	italienska	produkter	att	det	

pratar	samma	formspråk	som	deras	gamla	bilar	(Johannesson	et	al.	2013).		

	

Metoden	används	för	att	ge	utförande	en	känsla	för	hur	svensk-	och	

skandinaviskdesign	ser	ut	och	vad	som	kännetecknar	detta.	

2.4.4 Osbornsmetoden 
För	att	kunna	väcka	liv	i	tankearbetet	efter	de	föregående	metoderna	

används	den	här	metoden.	Den	går	ut	på	att	man	på	det	redan	framtagna	

idématerialet	använder	ett	stort	antal	allmängiltiga	frågor	som	är	

utarbetade	och	framtagna	av	Alex	F	Osborn	(Johannesson	et	al.	2013).		

	

Metoden	används	för	att	se	om	det	finns	större	potential	i	vissa	idéer	eller	

om	det	går	att	utveckla	dem	för	att	få	med	fler	funktioner	till	exempel	

koppvärme.		

2.4.5 Moodboard 
För	att	få	en	känsla	av	form	och	design	och	för	att	kunna	vidareutveckla	

koncepten	har	en	moodboard	tagits	fram.	Katalogsmetoden	har	legat	till	

grund	för	moodboarden	för	att	få	med	en	känsla	av	svenskdesign.	

2.4.6 Skisser 
Skisser	används	som	verktyg	för	att	visualisera	koncepten	och	idéerna	som	

kommit	fram	under	konceptframtagningen.	Det	som	kom	fram	under	

brainstormingen	har	vidareutvecklats	till	riktiga	skisser	för	att	mer	tydligt	

visa	hur	idéerna	skulle	kunna	se	ut.		

	

	 	



18	Niklas	Schön	

Skisser	är	ett	bra	verktyg	för	fortsatt	arbete	med	till	exempel	CAD	då	det	blir	

lättare	att	få	fram	former	och	vinklar	om	det	finns	skisser	på	detta.	Att	göra	

flertal	lättare	skisser	är	även	bra	för	att	kunna	jämföra	flera	olika	

idéer(Henry	2012).		

	

2.5 Konceptval 
Valet	av	det	slutgiltiga	konceptet	utförs	med	hjälp	av	utvärdering,	viktning	och	

samtal	mellan	projektledaren	och	uppdragsgivaren.	Därefter	görs	en	

vidareutveckling	av	det	valda	konceptet	med	hänsyn	till	uppdragsgivarens	

åsikter.		Som	första	steg	av	konceptvalet	är	eliminering	av	dåliga	lösningar	

(Johannesson	et	al.	2013).	

2.5.1 Utvärdering 
En	utvärdering	görs	på	de	koncept	som	tagits	fram	från	

konceptframtagningen	för	att	se	vilka	av	de	framtagna	koncepten	som	är	av	

intresse	att	fortsätta	utveckla.	Utvärderingen	sammanställer	informationen	

om	varje	koncept.		

2.5.2 Viktning 
Vid	viktning	används	beslutsmatriser	enligt	Pugh	där	3temps	espresso-

maskin,	Slayer,	är	referenspunkt	(Johannesson	et	al.	2013).	Önskemål	

rankas	även	för	att	det	slutgiltiga	konceptet	skall	ha	de	mest	nödvändiga	och	

viktigaste	önskemålen.	De	koncepten	med	högst	värde	går	senare	vidare	till	

konceptval.	

2.5.4 Slutligt konceptval 
För	att	göra	ett	slutgiltigt	konceptval	presenteras	de	bästa	koncepten	från	

viktningen	hos	3temp.	Presentationen	följs	av	samtal	och	diskussion	för	att	

välja	det	koncept	som	skall	vidareutvecklas.	Under	samtalet	diskuteras	för-	

och	nackdelar	med	koncepten	samt	vad	som	kan	vidareutvecklas.		
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2.5.3 Vidareutveckling 
Vidareutveckling	sker	av	det	valda	konceptet	för	att	arbete	med	

layoutkonstruktionen	skall	kunna	ske.	Detta	för	att	få	med	eventuella	

ändringar	som	har	kommit	upp	under	samtalet	hos	3temp.	

	

2.6 Layoutkonstruktion 
Layoutkonstruktion	görs	på	det	vidareutvecklade	konceptet.	Med	

konceptbeskrivningen	som	utgångspunkt	utvecklas	konceptet	i	denna	fas	till	en	

fungerande	produkt	(Johannesson	et	al.	2013).		Fasen	börjar	med	att	göra	en	

produktsammanställning	för	att	ta	reda	på	vilka	delar	som	skall	ingå	för	att	

senare	mynna	ut	i	skisser,	CAD-modeller	och	prototyp.		

2.6.1 Produktsammanställning  
Produktsammanställningen	beskriver	vilka	delar	som	skall	ingå	i	produkten	

samt	vilken	relation	delarna	har	och	hur	de	skall	monteras	ihop	

(Johannesson	et	al.	2013).	Första	steget	är	enligt	Olsson	(1985)	att	göra	en	

primärkonstruktion	med	utgångspunkt	från	konceptbeskrivningen	delar	

upp	de	olika	delarna	för	produkten	i	två	olika	grupper.	Komponenter	som	

finns	tillgängliga	kallas	standardkomponenter,	detta	kan	vara	både	externt	

och	internt.	Andra	komponenter	som	är	speciella	för	just	den	nya	produkten	

och	måste	tillverkas	med	avseende	på	detta	kallas	unika	delar	(Johannesson	

et	al.	2013).		

2.6.2 Skiss 
För	att	underlätta	arbetet	med	produktlayouten	görs	enkla	skisser.	Detta	

som	hjälp	för	att	få	en	känsla	av	vilken	storlek	produkten	behöver	ha	samt	se	

om	den	layouten	man	har	är	optimal.	Även	skisser	på	ritning	med	mått	ingår	

i	detta	arbete.	

2.6.3 Produktlayout  
Hur	delarna	i	produkten	skall	sitta	i	förhållande	tillvarandra	kallas	för	

produktens	layout.	Detta	görs	för	att	se	så	alla	nödvändiga	delar	kommer	
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plats	i	den	valda	designen	och	hur	stor	plats	varje	grupp	av	komponenter	

tar,	till	exempel	vattensystem.		

2.6.4 CAD 
När	layouten	och	skisserna	är	klara	går	konceptet	vidare	genom	att	en	

modell	i	CAD	görs.	Med	hjälp	av	CAD-modellen	väljs	utseende	med	färg,	form	

och	materia,	detta	för	att	få	en	så	bra	slutprodukt	som	möjligt.	Det	är	i	CAD	

som	ritningar	på	detaljer	och	assembly	kommer	att	göras.		

2.6.5 Prototyp 
För	att	få	en	verklighetsuppfattning	över	hur	maskinen	kommer	se	ut	

kommer	en	prototyp	att	tillverkas	i	Karlstad	universitets	verkstad.	

Prototypen	kommer	bestå	av	de	yttersta	delarna	för	maskinen	och	då	inte	

visa	insidan	av	konstruktionen.	Prototypen	är	ett	verktyg	för	att	få	se	hur	

stor	maskinen	blir	i	verkligheten	eftersom	detta	är	svårt	att	uppskatta	i	CAD	

och	skisser.	

	

2.7 Slutresultat 
För	att	presentera	slutresultatet	kommer	renderade	bilder	från	CAD	att	

användas.		
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3 Resultat 
Kapitlet	beskriver	utfallet	av	de	olika	projektfaserna.	Detta	genom	att	kort	

förklara	vad	som	gjorts	och	därefter	redovisa	vad	utfallet	av	detta	blev.	

3.1 Projektplanering 
Projektmodellen	bygger	på	faserna	förstudie,	produktspecifikation,	

konceptframtagning,	konceptval,	layoutkonstruktion	och	redovisning.	En	

projektplanering	har	tagits	fram	som	innehåller	bakgrund,	mål,	organisation,	

projektmodell,	riskbedömning	och	dokumenthantering,	se	Bilaga	1:	

Projektplan.	

3.1.1 Bakgrund 
Information	av	varför	projektet	startats	beskrivs	i	projektplanens	första	del.	

Även	information	om	företaget	3temp	har	sammanfattats	för	att	ge	en	bättre	

bakgrund	till	projektet,	se	Bilaga	2.	

3.1.2 Organisation 
Organisationen	bakom	projektet	består	av	två	handledare,	en	projektledare	

och	en	examinator.	Information	om	vilka	dessa	är	finns	beskrivet	i	

projektplanens	tredje	del.	

3.1.3 Tidsplan 
Tidsplanen	gjordes	med	hjälp	av	ett	Gant-schema.	Den	ursprungliga	

tidsplanen,	se	Bilaga	4,	som	sattes	för	projektet	fick	revideras	på	grund	av	

att	förstudien	behövde	mer	tid	än	planerat.	Även	förberedelser	inför	

delredovisningen	gjorde	att	den	ursprungliga	tidsplanen	inte	höll.	Detta	

resulterade	i	att	momentet	med	CAD	fick	en	kortas	ner.	Detta	blev	inget	

problem	då	tiden	för	CAD	hade	planerats	längre	än	vad	som	skulle	behövas.	

3.1.4 WBS 
WBS:en	delar	upp	projektet	i	olika	faser	samt	beskriver	vad	varje	fas	

innehåller.	De	tre	stora	faserna	som	projektet	genomgår	är	startfas,	

genomförandefas	och	slutfas.	Vad	varje	fas	innehåller	kan	ses	i	Bilaga	3.	
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3.1.5 Riskbedömning 
De	tre	största	riskerna	som	hittats	för	projektet	har	identifierats	till	

sjukdom,	tekniska	problem	och	osämja.	Vad	som	skall	göras	om	något	av	

detta	sker	finns	beskrivet	i	projektplaneringen.	

3.1.6 Dokumenthantering 
Varje	dokument	som	hör	till	projektet	skall	säkerhetskopierats	till	Google	

drive	och	namnges	3temp2017_DOKUMENTNAMN_niklasschon.filtyp.	

3.2 Förstudie 
I	förstudien	har	fokus	legat	på	att	ta	fram	info	om	espresso	och	vad	som	

egentligen	är	en	bra	servering	av	drycken.	De	har	även	legat	fokus	på	att	se	hur	

man	tävlar	i	espresso	och	vad	experterna	tittar	på	vid	servering.	

Trendspaningar	inom	skandinavisk	design	har	också	skett	då	detta	ligger	till	

grund	för	att	designen	på	slutprodukten	skall	prata	rätt	formspråk	och	ligga	

rätt	i	tiden.	

3.2.1 3TEMP 
För	att	starta	projektet	behövdes	information	om	hur	maskinen	skulle	

fungera	och	vilka	funktioner	som	den	skulle	ha.		Projektet	startades	därför	

med	ett	möte	hos	3temp	i	Arvika.	Vid	mötet	framkom	flera	kriterier	som	

maskinen	skulle	uppfylla	för	att	3temp	skulle	vara	nöjda	med	slut	produkten	

så	som	kommunikation,	bryggmomentet,	koppvärme	och	mjölkhantering.	

Vad	kriterierna	innebär	följer	nedan.	

Kommunikation 

3temp	vill	ha	en	maskin	som	har	fokus	på	stor	kundkontakt	och	som	skall	

stå	på	bänk.	Maskinen	skall	även	vara	lätt	men	se	robust	och	stabil	ut	för	att	

ge	en	känsla	av	kvalité.		

Bryggmoment 

3temp	har	ett	patenterat	sätt	att	värma	upp	sitt	vatten	för	kaffebryggning	

och	det	är	denna	teknik	som	även	skall	användas	i	espressomaskinen.	

Bryggmomentet	går	till	genom	att	färskt	vatten	kopplas	direkt	in	i	maskinen	

som	pumpar	detta	genom	värmeelement	där	det	hettas	upp	till	rätt	
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temperatur.	När	vattnet	når	den	rätta	temperaturen	pumpas	det	vidare	till	

gruppen	och	trycks	genom	kaffekakan	med	ett	tryck	på	nio	bar.	

Slutprodukten	måste	därför	ha	plats	för	delar	som	ingår	i	vattensystemet.		

Koppvärme 

Koppar	för	espresso	skall	vara	uppvärmda	innan	servering	för	att	kaffet	inte	

skall	kallna	för	fort	och	då	tappa	smak	och	karaktär.	Detta	är	ett	krav	att	

maskinen	har	men	exakt	hur	det	skall	lösas	är	upp	till	projektledaren.		

Mjölk 

Vid	bryggning	av	espresso	används	ofta	mjölk	som	tillsätts	efter	kaffet.	

Dagens	maskiner	har	en	behållare	med	vattenånga	sig	som	de	kan	använda	

för	att	skumma	mjölken.	3temp	skulle	kunna	använda	samma	teknik	som	

finns	i	deras	kaffemaskiner	för	att	göra	detta	istället	och	då	spara	plats.	

Detta	skulle	dock	i	sin	tur	resultera	i	att	den	nya	maskinen	måste	ha	två	

separata	värmesystem	då	mjölk	o	vatten	inte	får	blandas	med	tanke	på	

laktosallergi	hos	kunder.		
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3.2.2 Dagens situation 
3temps	maskiner	Slayer	och	Hipster	har	studerats	för	att	slutprodukten	

skall	lösa	dagens	problem	samt	smälta	in	i	företagets	produktserie.		

Slayer 

Slayer	är	namnet	på	den	espressomaskin	som	3temp	säljer	idag,	se	figur	1.	

Denna	maskin	köps	in	och	modifieras	med	företagets	teknik	innan	de	säljs	

vidare	till	kund.	Slayer	är	en,	i	jämförelse	till	andra	maskiner,	relativt	liten	

och	kompakt	maskin.		

	
Figur	1,	Espressomaskinen	Slayer	(3temp	u.å)	

”Slayer	2	och	3-grupp	är	en	professionell	espressomaskin	som	har	funnits	på	

marknaden	sedan	2007.	Den	är	unik	i	design	och	funktion.	Till	skillnad	från	

alla	andra	espressomaskiner	kan	du	välja	att	lägga	till	en	pre-brew	fas	till	

din	shot,	detta	ökar	extraktionen.	Du	har	också	en	jämn	temperatur	genom	

hela	bryggprocessen	som	också	är	viktigt	för	extraktionen,	och	du	kommer	

aldrig	att	tappa	ångtrycket.	

	

Slayer	var	tänkt,	designad	och	byggd	för	ett	enda	syfte:	att	göra	kaffe	bättre	

med	hjälp	av	”smak	profilering”.	Med	avancerad	temperaturkontroll,	

patenterad	precisions	nålventil	ett	väl	genomarbetat	user-interface	och	

enkel	service	är	målet	uppfyllt”	(3temp	u.å).	
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Hipster 

Hipster	är	namnet	på	3temps	serie	av	kaffebryggare,	se	figur	2.	Kaffe	

bryggarna	är	gjorda	i	grov	svart	plåt.	Som	detalj	har	infästningen	av	ben	

färglagts	orangea.	Själva	formspråket	är	väldigt	rakt	och	enkelt	med	en	

väldigt	öppen	design	för	att	underlätta	service.	Själva	filterhållaren	och	

utloppet	från	tuben	är	designat	som	en	”gubbe”,	detta	är	även	maskinens	

egen	logga.		

	
Figur	2,	3TEMPs	produktserie	Hipster	(3temp	u.å)	

”Hipster	är	en	unik	bryggare,	som	olikt	alla	andra	bryggare	på	marknaden	

låter	dig	välja	temperatur	och	bryggmetod	för	varje	bryggning.	Den	är	

utvecklad	och	tillverkad	i	Sverige.	Den	nordiska	marknaden	har	de	absolut	

högsta	kraven	i	världen	på	filterkaffe.	Därför	är	det	naturligt	att	ett	svenskt	

företag,	vars	team	med	lång	erfarenhet	av	branschen,	antar	denna	

utmaningen	till	fullo.	

	

Precision	i	flöde,	tid	och	temperatur	är	avgörande	faktorer	för	att	nå	högsta	

möjliga	extraktion.	I	synnerhet	specialkaffe	är	väldigt	ljust	rostat,	detta	för	

att	bevara	kaffets	ursprung	i	smak	och	doft,	då	ställs	det	ännu	högre	krav	på	

dessa	3	parametrars	precision	för	att	kunna	återskapa	samma	

smakupplevelse.	

	

Hipster	passar	överallt,	i	restaurangen,	på	hotellet,	i	kaffebaren	mm.	Du	kan	

brygga	den	volym	som	passar	dig	just	nu.	Välj	volym,	ladda	filterhållaren	
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med	kaffe	sen	startar	du	det	recept	som	du	anpassat	för	just	det	kaffet	du	

brygger	denna	gång”	(3temp	u.å).	

	

3.2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien	bygger	på	fakta	om	espressomaskinens	historia	för	att	få	

en	inblick	i	varför	maskinerna	ser	ut	som	dem	gör.		

	

Espresso	började	bryggas	i	början	av	1900-talet	i	Italien	med	hjälp	av	en	ny	

teknik	som	innefattade	att	man	använde	hett	vatten	som	trycksattes	och	

pressades	genom	en	kaffekaka(Stamp	2012).	Denna	teknik	är	precis	den	

samma	som	används	i	dagens	espressomaskiner,	nästan	100	år	senare.		

	

En	typisk	espressomaskin	innehåller	en	tank	med	vatten,	en	trycktank	samt	

en	eller	flera	grupper.	En	grupp	är	själva	utloppet	där	kaffet	kommer	ut	och	

innefattande	delar	som	filterhållare	och	reglage.		

	

3.2.4 Studiebesök 
Ett	studiebesök	på	Sweden	Coffee	Fest	i	Jönköping	gjordes	för	att	få	en	

inblick	i	hur	en	barista	jobbar	samt	se	vad	man	tittar	efter	för	att	servering	

av	en	espresso	skall	ses	som	bra.		

	

Sweden	Coffee	Fest	är	en	av	Sveriges	största	barista-tävlingar	som	i	år	gick	

av	stapeln	i	Jönköping.	Under	fyra	dagar	tävlar	de	deltagande	i	olika	moment	

som	bland	annat	rostning	och	smak.	Under	tävlingen	ställde	även	en	

konkurrent	till	3temp	ut	deras	senaste	espressomaskin	som	även	var	den	

maskin	som	de	deltagande	fick	använda	under	tävling.	Även	andra	

kaffeentusiaster	visade	upp	deras	sätt	att	brygga	kaffe	och	gav	ut	prover.		
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Studiebesöket	gav	en	större	inblick	i	hur	världen	runt	kaffe	är	och	hur	man	

kan	tävla	i	det.	Samtal	med	personer	som	ställde	ut	gav	en	känsla	av	vilken	

typ	av	person	som	en	kund	till	slutprodukten	kan	vara.	Intervjuer	gjordes	

även	med	konkurrenten	till	3temp	för	att	se	vad	de	hade	och	säga	om	deras	

teknik	och	varför	deras	maskin	var	bäst	enligt	dem.		

	

Genom	att	studera	tävlingsmomentet	framkom	det	att	det	inte	bara	är	att	

brygga	en	kopp	som	är	det	viktiga.	Baristan	håller	ständig	kontakt	med	kund	

genom	att	berätta	om	bönornas	livscykel,	rostning,	malning	och	vilken	smak	

bönan	har.	För	att	denna	kontakt	skall	fungera	så	bra	som	möjligt	krävs	det	

att	baristan	syns	och	helst	kan	hålla	ögonkontakt	med	kunden	så	mycket	

som	möjligt.	Under	tävlingen	användes	en	till	synes	stor	maskin	som	gjorde	

att	baristan	fick	hålla	sig	i	rörelse	för	att	inte	försvinna	bakom	maskinen.		

	

3.2.5 Intervjuer 
Intervjuer	har	gått	ut	på	att	prata	med	baristor,	konkurrenter	och	kunder.	

Nedan	följer	en	sammanställning	intervjuernas	svar.	

Baristor 

Baristor	som	intervjuas	tycker	att	deras	maskiner	fungerar	bra	men	att	de	

tar	stor	plats	och	är	skrymmande.	Ur	användarperspektiv	tycker	dem	att	

dagens	maskiner	är	lätta	att	använda	men	att	arbetet	kan	bli	ganska	

repetitivt	under	längre	stunder.	Detta	är	dock	något	som	inte	berör	detta	

projekt.	De	flesta	som	intervjuats	är	positiva	till	en	mer	öppen	design	som	

skulle	kunna	visa	deras	arbete.	

Konkurrenter 

Konkurrenter	som	intervjuas	är	de	som	fanns	närvarande	vid	studiebesöket	

på	Sweden	Coffee	Fest	i	Jönköping.	Företaget	som	närvarade	var	Faema	som	

är	ett	stort	och	välkänt	namn	inom	espressovärlden.	De	två	försäljarna	som	

var	på	plats	fick	svara	på	samma	frågor	som	baristorna.	
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De	intervjuade	hade	inga	problem	med	dagens	maskiner	och	intresset	för	

intervjun	var	väldigt	låg.	Dock	kom	det	fram	genom	mingel	att	storleken	på	

deras	senaste	maskin	(E71)	beror	mycket	på	att	de	ska	rymmas	tankar	inuti.	

Kunder 

Utfallet	från	intervjuerna	av	kunder,	personer	som	dricker	espresso,	var	att	

intresse	för	att	få	en	större	insyn	på	arbetet	vid	bryggningen	finns	och	att	

flera	var	positiva	till	en	smidigare	maskin.	Kunder	upplevde	också	att	

baristor	ofta	försvinner	bakom	maskinen	och	att	fokus	då	hamnar	på	något	

annat,	till	exempel	mobiltelefonen.	

3.2.6 Konkurrensanalys 
Konkurrensanalys	har	gjorts	genom	att	titta	på	vilka	maskiner	som	idag	

finns	på	marknaden	och	vilken	teknik	de	använder	sig	av.		

	

I	dagsläget	finns	det	ingen	maskin	på	marknaden	som	använder	sig	av	

samma	teknik	då	3temp	har	patent	på	sin.	De	finns	dock	maskiner	i	alla	olika	

storlekar	och	det	är	då	viktigt	i	vilket	segment	på	marknaden	man	vill	lägga	

sig	med	den	nya	maskinen.		

	

Den	nya	maskinen	skulle	passa	bäst	in	i	specialkaffe	segmentet	då	3temps	

fokus	ligger	på	vanliga	kaffemaskiner	och	vill	inte	skapa	fel	bild	av	företaget.	

Om	den	nya	maskinen	uppfyller	sina	mål	inom	plats	och	

kommunikationsvänlighet	kan	konkurrera	med	större	maskiner	då	caféer	

ofta	har	en	viss	platsbrist.		

3.3 Produktspecifikation 
Produktspecifikation	är	gjord	utifrån	de	krav	och	önskemål	från	3temp	samt	

information	från	förstudien.	För	att	specificera	kraven	har	Olssons-

kriteriematris	att	använts	som	stöd.		

Kriteriematris 

I	kriteriematrisen,	se	figur	1-2,	sorteras	funktionerna	utifrån	vilken	fas	och	

aspekt	de	har.	De	funktioner	som	är	ett	måste	har	kategoriserats	som	krav	och	

de	funktioner	som	inte	är	ett	måste	har	kategoriserats	som	önskemål,	dessa	har	
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även	viktats	med	en	siffra	från	1	till	5	där	hög	siffra	betyder	vikten	av	

önskemålet.	De	viktigaste	funktionerna	från	3temps	sida	är	att	deras	

vattensystem	används,	att	maskinen	skall	vara	gjord	för	att	stå	på	bänk	och	att	

det	hantverket	visas	på	ett	bra	sätt.	Utifrån	hur	en	espresso	bryggs	och	hur	man	

serverar	den	har	koppvärmen	en	stor	betydelse	då	kaffet	förlorar	karaktär	och	

smak	om	de	kyls	ner	för	snabbt.	Att	försöka	använda	samma	material	och	

tillverkningsmetod	som	redan	används	vid	tillverkning	av	3temps	maskin	

Hipster	skulle	underlätta	produktionen	och	dra	ner	på	kostnaden.	Andra	

önskemål	och	krav	är	bland	annat	baserade	på	hur	andra	maskiner	fungerar.	

3.4 Konceptframtagning		
Konceptframtagning	har	använt	olika	metoder	för	att	får	fram	idéer	samt	

lokalisera	de	brister	dagens	maskiner	har.			

3.4.1 Brainstorming 
För	att	få	fram	en	grundform	för	maskinen	gjorde	projektledaren	en	

brainstorming	med	hjälp	av	andra	studenter.	

	

Eftersom	formen	skulle	vara	öppen	och	simpel	blev	här	bokstäver	en	bra	

startpunkt	för	formen.	Bokstäver	som	blev	intressanta	var	dem	som	har	ett	

öppet	”inre”	som	till	exempel	C,	U,	T	och	O.		

3.4.2 Diskussionsmetoden 
Diskussionsmetoden	gjordes	genom	att	en	mindre	grupp	satt	ner	och	

diskutera	angående	vad	som	är	det	största	problemet	med	dagens	maskiner	

och	har	man	lättast	skulle	lösa	detta.		

	

Här	konstaterades	att	den	största	faktorn	till	att	dagens	maskiner	är	stora	

och	skrämmande	är	för	vattentankarna	som	används	till	vatten	och	

vattenånga.	Med	hjälp	av	att	den	nya	maskinen	använder	färskt	vatten	

försvinner	en	stor	volym	av	maskinen	som	då	kan	öppnas	upp	för	ökad	

kontakt	mellan	baristan	och	kunden.		
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Ett	annat	problem	som	hittades	var	koppvärmen	då	det	ofta	blir	en	stor	hög	

av	koppar	ovanpå	maskinen.	Detta	är	svårt	att	lösa	genom	design	av	

maskinen	utan	är	mer	upp	till	baristan	att	ha	ordning	och	rätt	antal	koppar	

framme.		

3.4.3 Katalogsmetoden 
Katalogsmetoden	gjordes	av	projektledaren	genom	att	sitta	ner	och	

undersöka	hur	svensk	design	ser	ut	idag	och	vilket	formspråk	som	används.		

	

För	att	få	idéer	kring	material	och	mer	form	har	av	även	trendiga	caféer	

studerats	för	att	maskinen	skall	passa	in	i	miljön.	Skandinavisk	designen	

kring	möbler	har	också	studerats	för	samma	ändamål.	

	

Skandinaviskdesign	på	möbler	bygger	ofta	på	enkelhet,	raka	linjer	och	

funktion.	Detta	ser	man	väldigt	lätt	när	man	studerar	olika	typer	av	

sittmöbler	men	också	lampor.	Material	som	ofta	används	är	naturmaterial	

som	trä	som	är	böjt	eller	sammanfogat	i	olika	vinklar.	Man	kan	även	se	stora	

delar	av	Ikeas	sortiment	som	en	viss	typ	av	skandinavisk	design	där	funktion	

och	enkelhet	går	först.	

	

”Men	skandinavisk	design	är	mycket	mer	än	bara	design;	man	kan	säga	att	

det	är	ett	totalt	koncept.	Produkterna,	vare	sig	det	handlar	om	möbler,	tyger,	

glas	eller	något	annat,	har	en	sak	gemensamt,	strikthet	och	enkel	

utformning”	(Svenskamagasinet	u.å).	
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Mycket	av	metoden	gick	ut	på	att	studera	Volvos	senaste	modeller	XC90,	

V90/S90	och	XC60.	Dessa	modeller	menar	Volvo	ska	utstråla	svenskdesign	

med	lite	mer	skarpa	linjer.	Volvo	har	även	fått	bra	kritik	för	inredningen	i	

bilarna	då	de	utstrålar	klass	och	lyx.	Att	ha	bilar	som	inspirationskälla	är	

inget	ovanligt	med	tanke	på	att	maskiner	från	Italien	ofta	har	samma	

formspråk	som	Italienska	bilar.	Ett	exempel	är	Fameas	senaste	maskin	E71	

och	Fiat	500,	se	figur	3.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Detaljer	som	blev	extra	intressanta	för	projektet	var	lyktorna	då	dessa	ger	

en	känsla	av	både	svensk	design,	med	hjälp	av	utformningen,	men	även	lite	

futuristiskt	utseende	med	hjälp	av	att	det	är	LED-lampa,	se	figur	4.		

	
Figur	4,	framlykta	på	Volvo	S90	(Volvo	2015)	

	

	

Figur	3,	Faema	E71	och	Fiat	500	(Faema	u.å;	Fiat	u.å)		
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3.4.4 Osbornsmetoden 
För	att	vidareutveckla	de	koncept	som	tagits	fram	och	se	om	det	fanns	något	

mer	man	kunde	göra	med	dem	användes	Osbornsmetoden.	Detta	

resulterade	i	att	ett	nytt	utseende	för	själva	utloppet	kom	fram,	den	nya	

designen	liknar	3temps	”hatt”	som	finns	på	Hipster-maskinenerna.		

3.4.5 Moodboard 
För	att	få	en	känsla	av	form	och	design	och	för	att	kunna	vidareutveckla	

koncepten	har	en	moodboard	tagits	fram.	Den	är	till	stor	del	inspirerad	av	

det	som	kommit	fram	under	katalogsmetoden	för	att	få	med	det	svenska	och	

lyxiga.		

 

	  

Figur	5,	Moodboard			
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3.4.6 Skisser 
För	att	visualisera	de	olika	idéerna	och	kunna	jämföra	dem	lättare	har	ett	

antal	skisser	gjorts	på	varje	idé,	se	figur	6.		

	

 

 

	  

Figur	6,	skisser	av	olika	idéer	
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3.5 Konceptval 
För	att	välja	det	slutgiltiga	konceptet	gjordes	utvärdering,	viktning,	slutgiltigt	

konceptval	och	därefter	vidareutveckling	av	det	valda	konceptet.	

3.5.1 Utvärdering 
Utvärdering	gjordes	på	de	simpla	skisserna	över	olika	former	angående	hur	

dessa	skulle	fungera	och	vad	som	var	mest	intressant	att	fortsätta	jobba	

med.	Nedan	följer	en	lista	på	de	olika	koncepten	samt	information	om	dem.		

Koncept – T  

Detta	koncept	är	utformat	som	ett	T	där	tanken	är	att	vattensystemet	skall	

kunna	ligga	i	”stammen”	och	ha	varsin	grupp	på	sidorna.	Det	som	är	litet	

minus	i	detta	koncept	är	att	stammen	kan	komma	att	dölja	den	ena	gruppen	

om	maskinen	står	åt	sidan	istället	för	på	första	disken	i	caféet.		

Figur	6,	Koncept	T 
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Koncept – C 

C-formen	är	tänkt	att	kunna	placeras	både	på	en	höger-	eller	vänsterdisk	

samtidigt	som	den	funkar	framåt	också.	Största	fördelen	med	denna	design	

är	just	att	den	funkar	på	alla	olika	diskar	och	tar	väldigt	lite	plats.	Det	är	

också	tänkt	att	man	bara	förlänger	botten	och	toppen	när	det	blir	fler	

grupper.	Värmesystemet	är	tänkt	att	ligga	inuti	c:et	som	en	rund	detalj	till	

den	annars	skarpa	formen.	

	

	  

Figur	7,	Koncept	C	
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Koncept – Y 

Y-konceptet	är	väldigt	likt	T:et	men	maskinen	blir	lite	högre	och	smalare.	En	

nackdel	med	detta	är	att	det	blir	svårt	att	hitta	en	bra	plats	för	koppvärme	

och	om	den	blir	för	hög	döljs	baristan	onödigt	mycket.	Detta	skulle	då	leda	

till	att	kommunikationen	inte	skulle	öka	avsevärt	mycket.		

	

	

	

	  

Figur	8,	Koncept	Y	
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Koncept – E  

Att	använda	ett	E	som	utgångspunkt	blev	en	vidareutveckling	på	C	då	man	

istället	för	att	ha	koppvärme	på	toppen	av	maskinen	skulle	placera	detta	

under	spill-brickan	för	att	undvika	att	kopparna	döljer	baristan.	Dock	skulle	

det	bli	en	begränsad	höjd	för	att	få	in	koppar	och	skulle	kunna	bli	väldigt	

krångligt	att	få	in	dem	när	de	är	nästan	fullt.		

	

 

	  

Figur	9,	Koncept	E	
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Koncept – Bågen 

Bågen	är	tänkt	att	vara	öppen	i	mitten	för	att	visa	hantverket	baristan	samt	

innehålla	två	värmesystem,	ett	för	vatten	och	ett	för	mjölk,	i	vardera	sida.	

Bågens	sidor	skulle	kunna	utformas	på	väldigt	många	olika	sätt	som	till	

exempel	fackverk,	sneda,	runda	eller	kantiga.			

	

	

 
	  

Figur	10,	Koncept	Bågen	
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3.5.2 Viktning 
Viktning	är	gjord	med	hjälp	av	en	Pugh-matris	där	3temps	nuvarande	

espressomaskin,	Slayer,	var	referens.		

	

	

Höjd - minimera 

Alla	koncepten	kommer	ha	en	högre	höjd	än	Slayer	då	grupperna	är	tänkta	

att	sitta	mer	inuti	maskinen	än	framför	som	de	gör	på	Slayer.	Höjden	har	en	

stor	betydelse	när	man	tittar	på	kommunikationen	mellan	barista	och	kund.	

Med	en	för	hög	maskin	försvinner	baristan	bakom	och	får	då	svårt	att	hålla	

ögonkontakt	med	kunden.	Det		

Bredd - minimera 

Vad	det	gäller	bredden	är	det	bara	Y-konceptet	som	skiljer	sig	här	då	den	

blir	lite	smalare	än	de	andra.	Den	största	anledningen	till	att	hålla	nere	

bredden	på	maskinen	är	att	spara	plats	på	disken.	Om	man	tittar	till	

kommunikation	har	den	inte	så	stor	betydelse	då	det	ofta	bara	rör	sig	om	ett	

fåtal	centimeter.		

Djup - minimera 

Djupet	på	maskinen	kan	skap	en	känsla	av	att	kunden	kommer	närmare	

baristans	arbete	och	kommunikationen	ökar.	Då	de	nya	koncepten	bygger	på	

att	inte	ha	någon	större	vattentank	utan	använda	färskt	vatten	kommer	de	

att	vara	betydligt	grundare	än	Slayer.		

Tabell	1,	Kriteriematris	
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Kommunikation – Visa hantverk 

Kommunikationen	är	tänkt	att	representera	hur	öppen	maskinen	är	och	hur	

bra	den	visar	hantverket	som	baristan	gör.	Precis	som	i	punkten	med	djup	

har	saknaden	av	vattentank	även	här	en	stor	betydelse	och	de	nya	

koncepten	har	en	stor	fördel	i	jämförelse	med	Slayer.	Det	ända	konceptet	

som	inte	får	samma	fördel	av	detta	är	E	då	den	inte	blir	lika	öppen	efter	som	

koppvärmen	placeras	under	spillbrickan.		

Placering  

Genom	att	maskinen	kan	placeras	på	flera	olika	sätt	utan	att	förlora	sina	

kommunikationsegenskaper	är	en	fördel	då	maskinen	blir	mycket	mer	

flexibel	för	kunden.	Då	både	bågen,	Y:et	och	T:et	har	sidor	som	täcker	

eventuell	insyn	från	sidan	görs	dessa	koncept	sig	endast	riktigt	bra	på	en	

frontdisk.	C:et	och	E:et	har	en	öppen	sida	för	att	maskinen	skall	fungera	lika	

bra	på	en	sidodisk	som	en	frontdisk.		

Utseende - känsla 

Ett	önskemål	från	3temp	var	att	maskinen	skulle	vara	lätt	men	se	stabil	och	

robust	ut	för	att	ge	en	känsla	av	kvalité.	Detta	klarar	det	flesta	koncept	lika	

bra	som	den	nuvarande	maskinen	då	den	också	är	relativt	liten	i	jämförelse	

till	de	som	annars	finns	på	marknaden.	Både	koncept	T	och	Y	får	dock	

avdrag	här	då	de	blir	höga	och	smala	som	kan	upplevas	som	ostabilt.		

Unik  

Detta	är	också	ett	önskemål	från	3temp	då	de	vill	ha	en	maskin	som	skall	

skilja	sig	från	det	som	finns	på	marknaden	och	sticka	ut.	På	denna	punkt	får	

alla	positivt	resultat	då	de	skiljer	sig	från	Slayer-maskinen	genom	att	

grupperna	ligger	mer	inuti	maskinen	än	framför.	Om	man	skulle	se	till	

formen	och	vad	som	finns	i	en	café	miljö	som	inte	är	just	till	kaffe	kan	T,	Y	

och	Bågen	likna	öl-tappar	men	då	fokus	ligger	på	kaffe	har	detta	inte	

påverkat.		
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Funktion  

Hur	väl	maskinen	uppfyller	de	funktioner	som	var	ett	krav	på	3temp	har	

först	och	främst	gått	ut	på	att	se	om	funktionerna	finns.	Exempel	på	

funktioner	är	spillbricka,	grupper	och	koppvärme.	Hur	väl	funktionen	

fungerar	i	konceptet	har	därefter	varit	med	i	åtanke.	Här	är	det	koppvärmen	

på	Y	som	blir	svår	att	lösa	då	toppen	av	maskinen	inte	blir	rak	och	därför	

inte	en	bra	förvaringsplats	för	koppar.	Koncept	E	har	koppvärme	men	under	

spillbrickan,	här	kan	det	dock	bli	väldigt	trångt	och	osmidigt	att	få	i	och	ur	

kopparna.		

	

3.5.4 Slutligt konceptval 
Det	slutgiltiga	konceptvalet	gjordes	i	samtal	med	Peter	och	Jarl	vid	besök	

hos	3temp.	De	koncepten	som	presenterades	för	dem	var	de	två	bästa	från	

beslutmatrisen	(C	och	Bågen).	Till	samtalet	hade	fler	skisser	gjorts	för	att	

kunna	presentera	koncepten	bättre.	

	
Figur	11,	Utveckling	av	Koncept	C	och	Bågen	som	visar	tre	olika	storlekar	

	

Konceptet	som	blev	valt	var	C:et	med	motivationen	att	det	var	något	nytt,	

ökade	kommunikationen	och	hade	utvecklingspotential	i	framtiden.		
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Samtalet	ledde	till	att	man	beslöt	att	mjölksystemet,	som	var	tänkt	att	finnas	

med	i	maskinen,	skulle	uteslutas	och	att	detta	skulle	bli	en	egen	maskin	som	

3temp	skulle	utveckla	senare.	Man	bestämde	även	att	omforma	

värmesystemet	av	vattnet	så	detta	kan	monteras	i	ramen	på	maskinen	

istället	för	vara	en	egen	tub.	Dock	skulle	tuben	i	designen	behållas	då	man	

skulle	kunna	ha	denna	till	te-vatten.	En	diskussion	om	att	kunna	montera	på	

eventuellt	ett	utlopp	för	vanligt	bryggkaffe	startades	men	lades	ned	efter	att	

man	konstaterat	att	3temp	vill	sälja	den	maskin	de	har	för	detta	i	första	

hand.		

3.5.3 Vidareutveckling 
Vidareutveckling	av	det	konceptet	som	3temp	valt,	C-et,	gjordes	senare	för	

att	kunna	gå	vidare	med	layoutkonstruktionen.	En	mer	detaljerad	ritning	

samt	en	uppdaterad	skiss	på	vilka	funktioner	som	skulle	finnas	med	gjordes.	

Ett	önskemål	från	3temp	var	att	få	in	samma	modell	av	fötter	som	de	har	på	

andra	maskiner	även	på	espressomaskinen.	En	design	för	infästning	med	

inspiration	från	Hipster	gjordes	därför,	se	figur	12.	Eftersom	

värmeelementet	monteras	i	toppen	av	maskinen	skulle	det	vara	fördelaktigt	

med	en	avtagbar	servicebricka,	se	figur	13.		

Figur	12,	Infästning	av	ben	(3temp	u.å) 

Figur	13,	Avtagbar	servicebricka 
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3.6 Layoutkonstruktion 

3.6.1 Produktsammanställning  
Maskinen	är	uppdelad	i	tre	segment	som	består	av	ytterhöljet,	

vattenelement	och	grupp.	Delarna	i	varje	segment	delades	upp,	med	hjälp	av	

en	primärkonstruktion,	i	standardkomponenter	och	unika	delar.		

	

Ytterhöljet,	själva	stommen,	har	designats	så	att	den	görs	i	samma	plåt	som	

3temps	andra	maskin	Hipster.	Detta	för	att	underlätta	tillverkningen	och	få	

en	enhetlighet	mellan	maskinerna.		

	

Vattenelementen	är	delar	som	3temp	redan	har	i	sin	produktion	och	därför	

inget	unikt	som	behövs	göras.	Den	största	förändringen	till	dagens	

produktion	är	att	de	kommer	monteras	på	ett	annat	sätt	än	idag.	Den	lilla	

tanken	för	tevatten	har	3temp	nyligen	utvecklat	tillsammans	med	en	partner	

och	skall	finnas	i	produktion	innan	maskinen	går	i	produktion.	Vattentanken	

är	alltså	en	del	som	inte	heller	blir	unik	för	just	espressomaskinen.	

	

Grupperna,	där	kaffet	kommer	ut,	är	helt	nydesignat	och	består	till	störst	del	

av	unika	delar.		
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3.6.2 Skiss 
En	mer	detaljerad	skiss	på	utseendet	av	maskinen	gjordes	för	hand	med	

blyerts,	se	figur	14.	Även	de	tidiga	skisserna	i	

konceptframtagningsprocessen	användes	här	för	att	få	fram	en	bra	bild.		

	
Figur	14,	Detaljskiss	

	

Det	skissades	även	på	en	ritning	i	naturligstorlek	för	att	kunna	användas	när	

modellen	skall	vidare	in	i	CAD.	För	att	få	en	bra	förståelse	och	känsla	för	

storlek	skissades	detta	i	verkligskala	på	en	skiva	i	universitetets	verkstad.		
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3.6.3 Produktlayout 
Layouten	i	maskinen,	se	figur	15,	bygger	på	att	vattensystemet(2,3,4)	sitter	i	

toppen	och	att	en	mindre	vattentank(1)	för	te-vatten	finns	på	sidan.	För	att	

vattensystemet	skall	få	plats	har	tjockleken	på	ramen	valts	med	avseende	på	

storleken	av	vattenelementen.	Att	ha	elementen	i	toppen	skall	också	

underlätta	för	installation	och	eventuella	servicearbeten.	Det	är	också	bra	

att	ha	dessa	i	toppen	då	spillvärmen	kan	användas	till	att	värma	kopparna.		

	

Maskinen	är	designat	så	att	det	inte	finns	något	fram	och	bak	utan	

grupperna	skall	vara	avtagbara	för	rotation.	Detta	gör	att	maskinen	kan	

ställas	på	alla	diskar	i	ett	kafé.	Även	servicebrickan	är	designad	för	att	lätt	

vändas	på.		

 

  

Figur	15,	Produktlayout 
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3.6.4 CAD 
För	att	skapa	en	mer	virtuell	modell	som	kan	användas	för	att	illustrera	

maskinen	i	miljö	har	CAD-programmet	Creo	parametic	3.0	använts.	Detta	är	

ett	program	som	bygger	på	parametrar	och	fungerar	därför	bra	till	den	

annars	enkla	form	som	maskinen	har.	Hade	formen	varit	mer	komplex	hade	

ett	annat	program	varit	att	föredra.		

	

Modellen	har	efter	konstruktion	renderats	med	material	och	färg	för	att	få	

en	bra	känsla	av	utseendet.	För	att	få	en	röd	tråd	mellan	alla	3temps	

maskiner	har	färger	som	orange,	svart	och	grått	varit	de	som	varit	mest	

intressanta	att	experimentera	med,	se	figur	16-17.	

	
Figur	16,	Framsida,	vänstersida,	baksida	

Figur	17,	3D-vy	
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3.6.5 Prototyp 
En	prototyp	i	fullskala	har	tillverkats	i	universitetets	verkstad	i	trämaterial	

för	att	få	en	känsla	av	hur	stor	maskinen	blir	i	verkligheten,	se	figur	18.		

	

	

Figur	18,	Enkel	prototyp 
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3.7 Slutresultat 
Eftersom	det	ergonomiska	arbetet	som	löpt	parallellt	blivit	klart	har	

slutresultatet	kunnat	renderas	ihop	med	detta	för	att	ge	en	bild	på	hur	

maskinen	kommer	kunna	se	ut	om	den	sätts	i	produktion,	se	figur	19-21.	

	

	  

Figur	19,	Maskin	utan	grupper	

Figur	20,	Maskin	med	grupper,	mot	barista	

Figur	21,	Maskin	med	grupper,	mot	kund	
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4. Diskussion 
Under	planeringen	av	projektet	sattes	en	tidsplan	där	varje	fas	fick	ett	antal	

veckor	på	sig	att	genomföras.	Förstudiefasen	tog	längre	tid	på	grund	av	att	de	

var	svårt	att	veta	exakt	vilken	information	som	söktes.	Tidsplanen	räddades	av	

att	kunskaper	inom	CAD	var	goda	och	blev	därför	inte	drabbad	av	den	

minskade	tiden.		

	

Studiebesöket	som	gjordes	i	Jönköping	förväntades	vara	till	större	nytta.	Själva	

mässan	och	eventet	var	mycket	mindre	än	trott	och	det	var	svårt	att	få	kontakt	

med	de	tävlande	då	de	höll	sig	bakom	scen	och	förberedde	sig.	Som	lösning	på	

detta	minglades	det	mer	med	de	få	utställare	som	fanns	på	plats.	Intervjun	med	

konkurrenten	som	befann	sig	på	mässan	gick	delvis	bra	men	gick	trögt	till	en	

början.	Eftersom	detta	var	första	året	som	mässan	ägde	rum	på	en	offentlig	

plats	är	det	till	viss	del	förståeligt	att	det	var	relativt	litet,	dock	hade	en	bättre	

förstudie	om	eventet	kunnat	göras.		

	

Eftersom	uppdragsgivaren	inte	hade	några	större	krav	var	det	svårt	att	få	fram	

en	bra	produktspecifikation	som	inte	bara	syftade	på	att	maskinen	skulle	ha	ett	

snyggt	yttre.	Även	avgränsningen	från	de	tekniska	aspekterna	gjorde	detta	

svårt.	För	att	få	fram	en	mer	gedigen	produktspecifikation	hade	ett	möte	

angående	detta	behövts	med	uppdragsgivaren.		

	

Många	olika	metoder	för	att	få	fram	idéer	finns	och	de	valda	fungerade	bra.	Den	

metod	som	fungerade	bäst	var	katalogsmetoden	då	den	gav	mycket	inspiration	

angående	form	och	färg.	Att	välja	Volvo	som	största	inspirationskälla	var	lyckat	

då	de	ligger	rätt	i	tiden	med	sin	design.	De	olika	metoderna	som	gjordes	

kombinerades	även	för	att	få	bättre	slutkoncept,	detta	var	lyckat	då	de	inte	blev	

för	många	koncept	med	låg	kvalité	utan	ett	mindre	antal	med	högre	kvalité.	

	

Det	valda	konceptet	valdes	genom	viktning	och	i	samtal	med	uppdragsgivaren	

enbart.	Här	skulle	även	åsikter	utifrån	projektet	kunnat	användas	för	att	få	en	

känsla	av	vad	en	potentiell	slutkund	skulle	tycka.	För	detta	hade	en	
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enkätundersökning	varit	ett	bra	redskap.	Det	konceptet	som	valdes	har	dock	

fått	bra	respons	av	utomstående	personer	som	fått	se	det.		

	

Slutresultatet	löser	problemformuleringen,	att	öka	kommunikationen	mellan	

barista	och	kund,	med	hjälp	av	att	den	är	”luftig”	och	visar	mer	vad	som	sker	

bakom	maskinen	än	vad	dagens	maskiner	gör.		
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5. Slutord 
Resultatet av projektet är ett koncept som motsvarar det 3temp efterfrågat samt 

svarar på problemformuleringen. Maskinen har en design som både sparar plats och 

är öppen mot kund för att öka kontakten mellan baristan och kund vid bryggning av 

espresso. Genom att använda samma material och tillverkningsmetod som 3temps 

maskin Hipster minskas produktionskostnaden. Detta gemensamt med samma färg 

kombination gör att maskinerna får relation till varandra och 3temps produktserie 

blir enhetlig.  

 

Det hade varit intressant att bygga en fungerande prototyp av maskinen eftersom de 

tekniska delarna till vattensystemet redan finns i produktion. Dock var tidsramen 

inte tillräcklig för detta.	  
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Bilaga 1  
Projektplan examensarbete, espressomaskin. 

1. Bakgrund  

Projektet har startat på grund av att 3TEMP ser att det finns en stor möjlighet till att utveckla 

dagens espressomaskiner då de har haft samma utseende och funktionalitet under de senaste 

år tionden. Det största problemet som 3temp ser med dagens maskiner är att det tar väldigt 

mycket plats och försämrar kontakten mellan barista och kund. Genom att använda sig av 

3temps egen utvecklade teknologi inom vattenuppvärmning är de säkra på att utveckla en 

bättre produkt är möjlig. Projektet har tilldelats Niklas Schön som är student vid Karlstads 

universitet som ett examensarbete för att avsluta sina studier inom programmet 

Högskoleingenjör - innovationsteknik och design.  

 

3temp startades 2013 av ”Patrik Stridberg, Jarl Nilsson och Anders Eriksson i Arvika för att 
utveckla, tillverka och marknadsföra high-end kaffemaskiner till den professionella 
marknaden. Deras ambition är att ta fram unika produkter och att bli ett kunskapscenter 
inom branschen genom att ha ett koncept som inkluderar, high-end kaffemaskiner, 
installation, utbildning, support och teknisk service”(3temp). Mer om 3temp finns i bilaga 1.  
 

 

2. Mål  

Projektet har som mål att ta fram en unik produkt som skall lyfta espressomaskinens utseende 

samt öka kontakten mellan barista och kund. Slut av projektet beräknas landa runt v21- v22.  

3. Organisation  
Organisationen består av en student(projektledare) som har tilldelats projektet, handledare 

från uppdragsgivaren, examinator för arbetet och en handledare från universitetet.  

 

Kontaktuppgifter: 

 

Student, projektledare – Niklas Schön, har tilldelats projektet och skall efter projektets slut 

presentera sitt förslag till utseende, materialval och funktion.  



		

Tel. – 076 213 37 14 

Adress – Universitetsgatan 18b, Karlstad.  

 
Handledare, 3temp – Peter Larsson, COO & Technical manager hos 3temp, har tilldelat 

projektet till Niklas och är huvudansvarig för det från 3temps sida.  

Tel. 070 604 52 50 

3TEMPs adress: Magasingatan 2, Arvika 

 

Examinator – Leo De Vin, examinator för examensarbeten vid Karlstads universitet. 

Tel. 054-700 25 44 

Kontor på KAU: 21F 227 

 

Handledare, universitetet – Lennart Wihk, Karlstads universitet, är handledare för projektet 

och skall bistå med kunskap inom design och rapportskrivning.  

Tel. 054-700 21 69 

Kontor på KAU: 21E 214 
 

 

 

4. Projektmodell  

	
Tabell	2:	Projektmodell 

 



		

5. Kommentarer  

I bilaga 3 visas projektet arbetspaket i en WBS.  

 

I bilaga 4 visas tidsplanen för projektet via ett Gantt schema. Utöver detta kommer 

dokumentation av de olika delarna att ske löpande över hela projektgången. Även kontakt 

med handledare från universitet samt 3temp kommer att ske löpande.  

 

Under konceptframtagningen kommer även hjälp av andra studenter att användas som verktyg 

för att få en bredare syn på uppgiften. 

 

Rapportskrivningen är tänkt att börja då förstudie och kravspecifikationen är klar för att 

senare ske under slutet av varje vecka för att sammanställa det som hänt. 

 

Resursplan för projekt är att lägga ungefär 20-30 timmar i veckan. Detta skall dokumenteras i 

slutet av varje vecka i ett dokument på it’s 
 

6. Riskbedömning  

De största riskerna för att projektet skall stanna upp eller missa deadline är: 

 

Sjukdom 

Om sjukdom skulle drabba Niklas skulle projektet att stanna upp. Vid uppkomst får 

tidsplanen ses över för att förlorad tid skall kunna tas igen. Att detta skulle ske är ingen stor 

risk. 

 

Tekniska problem  

Problem med datorprogram som CAD skulle sluta fungera eller att filer försvinner försenas 

arbetet. För att åtgärda detta behövs tidsplanen läggas om eller rent att någon del i konceptet 

kan utebli. Risk för detta är liten då Creo finns i universitets tre datorsalar och fungerar. 

 

Osämja 

Olika åsikter om hur slutprodukten skall se ut och konstrueras. Detta löses genom att man 

sätter sig ner och kommer överens om vad som skall göras. 
 



		

7. Dokumenthantering -  

 

Projektets dokument kommer att hanteras på It’s via eget projekt.  

 

Namn på dokument: 

3temp2017_dokumentnamn_niklasschon.filtyp 

	

	

	 	



		

Bilaga 2  
Om	3TEMP	

	

”3TEMP AB har sitt säte i Arvika, Sverige. Företaget etablerades 2013 av Patrik Stridsberg, 

Jarl Nilson och Anders Eriksson för att utveckla, tillverka och marknadsföra high-end 

kaffemaskiner för den professionella marknaden. Teamet består idag av människor som 

tillsammans sitter på nyckel-kunskaper och erfarenheter för att driva ett konkurrenskraftigt 

tillverkande företag inom kaffebranschen. Teamet har även kunskap och erfarenhet från 

R&D, produktion, support, kvalitet, försäljning mm. 

Ambition” 

 

”Vår ambition är att introducera unika produkter och att bli ett kunskapscenter inom 

branschen. Vi vill vara en partner till våra kunder, inte bara en leverantör, och erbjuda ett 

koncept som sätter baristan i fokus. På detta sätt kan vi bäst bidra till att tillfredsställa våra 

kunders gäster.” 

 

”Vårt koncept inkluderar allt du behöver från en partner; high-end kaffemaskiner, installation 

och utbildning, barista support och teknisk service. Som kund kommer du att ha tillgång till 

viktiga support-verktyg och personer.” 
  



		

Bilaga 3 
WBS	

	  



		

Bilaga 4 
Tidsplan,	Gantt-schema	

	

	 	



		

Bilaga 5 
Kriteriematriser	

	


