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Sammanfattning  
Examensarbetet är utfört under vårterminen 2017 för högskoleingenjörsprogrammet i 

innovationsteknik och design på Karlstads universitet. 

 

Uppdragsgivaren 3TEMP AB tillverkar för tillfället kaffemaskiner. Nu har 3TEMP visionen 

att med en ny produkt kunna ta sig in på espressomaskinsmarknaden. De har planer på att 

utveckla en espressomaskin och ta bort vattentanken för att maskinen ska bli mer tillgänglig 

och stilren. Företaget vill därför att de komponenter som används vid bryggning ska 

ergonomiskt analyseras och utformas för att öka baristans ergonomi och ge ett nytt intryck på 

espressomarknaden med nytänkande design. Dessa delar ska sedan sättas samman med ett 

framställt maskinhölje för att forma en färdig espressomaskin. 

 

Målet med projektet har varit att få fram ergonomiska verktyg och göra utformningar, för att 

de ska bli aktuella på marknaden och passa företaget. För att hitta så många möjliga lösningar 

som möjligt användes designprocessen. Detta innefattar en förstudie, kravspecifikation, 

idégenerering, konceptutveckling och konceptutvärdering. Resultatet slutade med CAD-

modeller på de analyserade delar. På ett av verktygen gjordes en 3D-printning. 

 

Förstudien innehåller konkurrentspaning, ergonomiska analyser på konkurrenter, intervjuer 

och litteraturstudier. En studieresa till Jönköping gjordes för att ta del av det svenska 

mästerskapet i kaffe. Förstudien resulterade i en kravspecifikation och därefter kunde 

idégenereringen starta. De fyra metoderna som använts i studien är: 

• Idégenereringsmetoder 

• Idéskiftsmetoden 

• Brainstorming 

• Diskussionsmetoden  

• Katalogmetoden. 

 De genererade idéerna fördes in i elimineringsmatriser och pugh-matriser, för att eliminera de 

oanvändbara idéerna. 

De slutliga koncepten resulterar i att baristan kommer arbeta på ett annorlunda sätt som 

kommer gynna den fysiska ergonomin och emotionella ergonomin gentemot både baristan 

och kund. 

  



Abstract  
The thesis work was carried out during the spring semester 2017 for the degree program in 

Innovation Technology and Design at Karlstad University. 

 

The contractor 3TEMP AB has the vision that with a new product enter the espresso machine 

market. They are planning to develop an espresso machine and remove the water tank to make 

the machine more accessible and clean. The company therefore wants the components used 

for brewing to be ergonomically analyzed and designed to increase the ergonomics of the 

barista and give a new impression on the espresso market with innovative thinking. These 

parts should then be assembled with a manufactured machine cover to form a finished 

espresso machine. 

 

The goal of the project has been to get ergonomic tools and design to make them current in 

the market and fit the company. To find as many possible solutions as possible, the design 

process was used. This includes a preliminary study, requirement specification, idea 

generation, concept development and concept evaluation. The result ended with CAD models 

on the selected parts, and on one of the tools a 3D printing was done. 

 

The preliminary study includes a study trip to Jönköping to take part in the Swedish 

championship in coffee, competitiveness and ergonomic analyzes on competitors, interviews 

and literature studies. The preliminary study results in a requirement specification being 

compiled and idea generation can start. The idea generating uses four different idea 

generation methods, such as the idea shift method, brainstorming, discussion method and 

directory method. The ideas generated were inserted into elimination matrixes and pugh-

matrixes for the best ideas to be designed. 

 

The final concepts result in the barista going to work in a different way that will benefit the 

physical ergonomics and emotional ergonomics towards both the barista and the customer.  
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Figur 1: Hipsterbryggare (L) 

Figur 2: Hipstermodell (M) 
Figur 3: Hipstermodell (S) 

1. Inledning  

Projektet startades för att utveckla utformning samt ergonomin, av espressomaskinens 

verktyg. Utvecklingen ska ge användaren en bättre känsla vid användning av en 

espressomaskin. Uppdragsgivare för projektet är 3TEMP som har sitt säte i Arvika.  

Projektet görs i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i 

innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen är den avslutande delen i 

högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet 

som består av 22,5 hp och sträcker sig över hela vårterminen 2017. Handledare för 

projektet är Lennart Wihk som är universitetsadjunkt vid Karlstads universitet. 

Examinator är Leo de Vin som är professor vid Karlstads universitet.   

1.1 Bakgrund  

Företaget 3TEMP etablerades 2013 av Patrik Stridsberg, Jarl Nilsson och Anders Eriksson 

för att utveckla, tillverka och marknadsföra ”high-end” kaffemaskiner för den 

professionella marknaden. Företaget består idag av människor som tillsammans sitter på 

nyckelkunskaper och erfarenheter för att driva ett konkurrenskraftigt tillverkande företag 

inom kaffebranschen.  

Företaget 3TEMP har som ambitioner att introducera unika produkter och bli ett 

kunskapscentrum inom branschen. Målet är inte bara att vara en leverantör av högklassiga 

produkter, utan att också vara en samarbetspartner till deras kunder genom att alltid 

upprätthålla en god relation. 

Idag är serien Hipster de maskiner som företaget 3TEMP producerar, se figur 1,2 och 3.  
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Figur 4: Portafilter 

Serien Hipster låter brukaren välja temperatur och byggmetod för varje bryggning. 

Precision i flöde, tid och temperatur är avgörande faktorer för att få ett kaffe av högsta 

kvalitet. Företaget 3TEMP har flertalet patent på komponenter som finns i alla bryggare 

inom serien Hipster. Ett av deras viktigaste patent ligger på bryggarens förmåga att värma 

upp färskvatten ur kranen, ungefärligt 8 grader Celsius, till kokande vatten på någon 

sekund. Detta ger 3TEMP stora utvecklingsmöjligheter då bryggarna ej behöver innehålla 

vattentankar.  

3TEMP vill nu utveckla en egen espressomaskin eftersom de känner att deras kunskap och 

elektronik kommer kunna slå ut många nuvarande espressomaskiner. En espressomaskin 

från 3TEMP skulle ha två stora fördelar gentemot de nuvarande maskinerna. Till att börja 

med skulle den inte behöva ha en vattentank, vilket leder till en lättare och mindre maskin. 

Dessutom skulle vattenflödet i maskinen vara reglerbart, vilket inte finns på nuvarande 

maskiner. 

3TEMP kräver att tre specifika delar ska analyseras och eventuellt utformas på ett annat 

sätt för att främja ergonomin. Nedan listas de tre delarna som ska analyseras: 

• Portafilter/filterhållare, se figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Portafiltret används för att hålla det malda kaffet på rätt plats samt för att kunna skapa 

tryck mellan portafiltret och espressomaskinen, se figur 5. För att portafiltret ska kunna 

rengöras är filtren avtagbara. För en lättare användning har portafiltret ett handtag som 

även fungerar som en hävarm vid infästning/tryckskapande i espressomaskinen. 

Portafiltret har oftast ett snarlikt utseende vid jämförande av olika maskiner. 
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Figur 6: Reglage 

Figur 5: Portafilterinfästning 

Figur 7: Reglageanvändning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reglage/vattenreglage, se figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Reglaget används för att stänga av och sätta på vattenflödet, se figur 7. Reglaget har 

många olika utseenden beroende på vilken maskin som används. Vattenflödet går igenom 

portafiltret och suger åt sig smak ifrån det malda kaffet. 
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Figur 8: Tamp 

• Tamp, se figur 8. 

 

 

 

 

 

 

   

Det malda kaffet pressas i portafiltret, till en så kallad kaffekaka, med hjälp av tampen, se 

figur 9. När det malda kaffet blir kompakt av pressningen får vattnet det svårare att 

passera. För att vattnet ska kunna passera krävs det då ett högt tryck och gör så att 

espresson smak blir starkare och fylligare. Tampen har oftast det illustrerade utseendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 9: Tampanvändning 

Analyser av hela bryggmomentet kommer att utföras för att ge en klarare bild om det finns 

fler delar inom bryggningen som inte är ergonomiskt anpassade. 
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1.2 Problemformulering  

Den centrala frågeställningen som behandlas i rapporten är:  

”Hur ska komponenter och verktyg utformas för att främja ergonomin hos baristan vid 

bryggning”. 

 

1.3 Syfte  

3TEMP startade projektet med syfte att utveckla de ergonomiska aspekterna vid 

bryggning av en kopp espresso. Resultatet av projektet vill 3TEMP använda som 

inspirerande grund för att utveckla en revolutionerande produkt inom espressovärlden.  

 Produkten ska hålla hög standard inom ergonomi och design.  

Utifrån tidigare studier och projektets egen förstudie ska den ergonomiska utformningen 

göras. Kommer de nuvarande utformningarna visa sig vara de bäst lämpade ska de 

givetvis användas vid detta projektet.  

Produktutvecklingsprojektet ska tillämpa ett ingenjörs- och industridesignmässigt 

arbetssätt. Presentation av projektet sker genom en utställning, muntligt samt en rapport. 

1.4 Målsättning  

Målet med projektet är att föreslå utformning av de olika verktygen på ett ergonomiskt 

användarvänligt sätt. Ge 3TEMP inspiration till vidareutveckling gällande verktygens 

design och ergonomiska utformning. Verktygen ska vara nytänkande och innovativa. 

Användningen  

1.5 Avgränsning 

3TEMP utvecklar en espressomaskin genom ett annat examensarbete som löper parallellt. 

Det är tänkt att de utvecklade verktygen/komponenterna ifrån detta projekt ska paras ihop 

med maskinen. Dock tillverkas delarna med standardmått vilket gör att detta 

examensarbete är delvis oberoende av det andra examensarbetet. En kommunikation har 

upprätthållits under vissa delar av projektet för att stämma av det andra projektets resultat. 

Denna kommunikation har förekommit för att inte projekten ska dra åt två helt olika håll, 

eftersom projektens slutliga resultat ska kunna utforma en färdig maskin.  

Projektet handlar endast om att utveckla och utforma vissa delar och verktyg av en 

espressomaskin. Inte utveckla eller utforma designen på kaffemaskinen. Därav kommer 
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materialval utifrån korrosionsbeständigt och FDA (Food and Drug Assossiation) material 

ej analyseras. Produkten ska följa europeisk el standard och tillgängliga reservdelar. 

Självkostnad för tillverkning av hela maskinen får ej överstiga en kostnad på 17 000 

svenska kronor. 
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2. Genomförande 

I detta kapitel beskrivs metoderna som använts i projektet samt hur de tillämpats. 

Projektet genomförs med ett ingenjörsmässigt arbetssätt och använder beprövade metoder 

inom produktdesign. Produktutvecklingsfaserna enligt Johannessons et al. (2013) följs.   

2.1 Projektplanering 

I projekt pratar man om att ha en framtung process, vilket betyder att man lägger mycket 

energi och tid i början av ett projekt. Detta för att motverka tidsbrist och sena dyra 

förändringar. ”Om du misslyckas med att planera, planerar du att misslyckas” (Eriksson & 

Lilliesköld, 2007). 

Projektplan skapas och är som en vägledning för projektet. Projektplanen definieras av: 

• Problemställning. 

• Tidsplanering. 

• Resurser. 

• Ansvariga  

Projektplanen är kontraktet mellan projektledaren och uppdragsgivaren. Projektplanen ska 

godkännas av uppdragsgivaren för att projektet ska kunna gå vidare. (Eriksson & 

Lilliesköld, 2007). 

Projektplanen innehåller följande sju rubriker: 

• Bakgrund 

• Mål 

• Organisation 

• Projektmodell 

• Kommentar till tidsplan och resursplan 

• Riskbedömning 

• Dokumenthantering 

Avsikten med bakgrund är att informera läsaren om vilka grunder som gav upphov till att 

ett projekt startades (Eriksson & Lilliesköld, 2007). Bakgrundsfakta om företaget tas med.  

Målet definierar vilka mätbara målsättningar projektet har, vilken ambitionsnivå den 

projektansvariga ska ha och när projektet ska vara avslutats (Eriksson & Lilliesköld, 

2007).  
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I organisation nämns projektmedlemmar och andra personer som är knutna till projektet. 

Ansvarsområden beskrivs kortfattat samt att adress och telefonnummer tas upp (Eriksson 

& Lilliesköld, 2007). 

”Med projektmodell avses här de faser som projektet delats in i vid tidsplaneringen. Dessa 

räknas lämpligen upp i matrisform med tillhörande milstolpar och färdigtidpunkter 

(Eriksson & Lilliesköld, 2007). De sex olika inlämningsuppgifter nämns också i samband 

med denna del. De uppgifterna fungerar som delmål under projektets gång och ger 

projektansvarig en känsla av hur projektet ligger till i tid (en så kallad projektpuls). 

Kommentar till tidsplan och resursplan innehåller kommentarer till de två bilagorna 

(Gantt-schema och WBS) som är obligatoriska i projektplanen för att uppdragsgivaren och 

andra utanför projektet ska förstå hur projektgruppen lagt upp sitt arbete (Eriksson & 

Lilliesköld, 2007).  

”Riskbedömning innehåller en kort genomgång av de allvarligaste riskerna som är 

identifierade och som kan försena projektet” (Eriksson & Lilliesköld, 2007). 

Riskbedömningen görs för att identifiera projektets största risker för att ta fram åtgärder. 

”Dokumenthanteringen” tar upp hur projektet hanterar och sparar information. Var 

dokumenten i projektet ska sparas, hur dokumenten ska namnges och hur ska 

säkerhetskopiering skötas för att inte data ska gå förlorad” (Eriksson & Lilliesköld, 2007). 

En WBS (Work Breakdown Structure) görs för att ge läsaren en lättförståelig bild av vilka 

delar projektet innehåller. Det mest naturliga sättet i en WBS är att den bryts ner till 

mindre och mindre delar för att varje nedbrytning leder till ökad förståelse. WBS:en bildar 

tillslut en hierarkisk struktur. Den innehåller oftast tre eller fyra olika steg (Eriksson & 

Lilliesköld, 2007).  

Gantt-schema görs med ett vanligt koordinatsystem. Schemat visar tiden som kommer 

läggas på varje del i projektet och vilken start-/slutpunkt varje aktivitet har. Gantt-schmat 

har en renodlad informationsuppgift och duger inte för uppföljning. Schemat saknar tyvärr 

samband mellan olika aktiviteter (Johannesson, et al., 2013).  

2.2 Informationssökning  

I en förstudie görs en förutsättningslös problemanalys inför eventuella nyutvecklingar och 

tar fram bakgrundsmaterial om marknad, design och teknik. Det är viktigt att redan under 
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förstudien ta med olika kompetensområden så att problemet blir allsidigt belyst 

(Johannesson, et al., 2013). 

Det är viktigt att få ut så mycket informations som möjligt under förstudien. Mycket 

förkunskap leder till ett bättre slutresultat. Söks det mycket information i början av ett 

projekt leder det till ett framtungt arbete och slutresultatet förväntas ge bättre resultat. 

(Johannesson, et al., 2013) 

Förstudien består i detta projekt av intervjuer, studier resor, undersökningar samt 

litteraturstudier. Uppstarten av projektet görs på 3TEMP:s kontor i Arvika. Vid ett 

dagslångt möte med 3TEMP:s Peter Larsson (COO & Technical Manager), som även är 

projektets kontaktperson på 3TEMP, fås information om bakgrunden till projektuppstart 

och Peters syn på projektet. Får även utbyta några ord med 3TEMPS manager och 

delägare Patrik Stridsberg. Patrik ger sin vision av projektet samt vad han med sin 

erfarenhet tror skulle gynna slutresultatet. 

Litteraturstudier görs för att få information om tidigare dokumentationer.  

En studieresa görs till Jönköping för att gå på barista SM (Sweden Coffee Fest) som 

bjuder på tävlingar mellan de bästa baristorna i Sverige vilket ger en inblick i hur de 

jobbar med en espressomaskin men också utställningar, exklusiva byggmetoder, design 

inom espressovärlden och smakprov av espressokaffe. Här får projektet chansen att 

intervjua duktiga baristor och få information angående deras syn på fysisk-, kognitiv- och 

emotionell-ergonomi vid arbete med espressomaskiner. 

Ergonomiska analyser med hjälp av arbetsverktygen RULA och REBA av konkurrenter 

genomförs. 

”Under förstudien ska man okritiskt undersöka olika möjliga tekniska lösningar och andra 

förutsättningar, så att man inte startar resurskrävande konstruktions- och 

utprovningsarbete på felaktiga premisser” (Johannesson, et al., 2013). 

2.3 Kravspecificering 

”Förstudien ska utmynna i en första kravspecifikation, där man framför allt fastlägger de 

funktionella kraven, vad produkten ska uträtta men även de önskemål som 

uppdragsgivaren ser i slutresultatet” (Johannesson, et al., 2013).  
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Kravspecifikationen är ett levande dokument som kompletteras och detaljeras allt 

eftersom projektet fortlöper (Johannesson, et al., 2013). 

Kravspecifikationen uppkommer dels genom uppdragsgivarens krav och önskemål, men 

även förstudien kommer ge en stor grund till vilka delar som kravspecifikationen ska 

innehålla. Kravspecifikationen används sedan som grund vid utformning av olika koncept. 

De koncept som inte passar inom kravens ram, arkiveras omgående. 

2.4 Konceptgenerering 

I början av konceptgenereringen jobbar projektet kvantitativt, för att ta fram ett brett utbud 

koncept. Varje koncept har beskrivningar av den tekniska lösningen med hjälp av tex 

modeller eller skisser (Johannesson, et al., 2013). 

Konceptgenerering sker genom redan framtagna metoder som är dokumenterade att 

fungera bra. Metoder som kommer tillämpas i projekt är: 

• Brainstorming  

• Idéskiftsmetoden (6-3-5) 

• Diskussionsmetoden 

• Katalogmetoden 

Brainstorming genomförs i grupp med antalet fem till femton personer. Går ut på att få 

ihop så många idéer som möjligt, alltså kvantitet eftersträvas. Kritik får ej förekomma, 

varken positiv eller negativ kritik, till de idéer som gruppen kommer upp med. Eftersom 

alla idéer är välkomna ska individen inte vara självkritisk utan alla idéer som kommer 

man kommer på ska berättas och antecknas. Galna idéer är mycket välkomna då det kan 

väcka liv i andras tänkande men kan också visa sig vara de bästa idéerna med lite 

modifikationer. Kombinera andras framtagna idéer med egna tankar under tiden 

brainstormingen pågår är lite av tanken med denna kreativa metod (Johannesson, et al., 

2013). 

Ideskiftesmetoden är en kreativ metod och går ut på att gruppen på sex personer ska 

generera lösningar på en given problemformulering. Varje person genererar tre helt skilda 

lösningar under fem minuter i form av skisser och/eller textförklaring. När de fem 

minuterna har gått byter man papper medsols och gör en vidareutveckling på de tre nya 

idéer som är på det pappret man fått ifrån en gruppkompis. Detta pågår tills alla har gjort 

vidareutvecklingar på alla sex papperen. Genom denna metod blir individens 3 bästa idéer 



17 

 

vidareutvecklade men du får också utveckla andras idéer. Ideskiftsmetoden kan också 

kallas 6-3-5-metoden på grund av att det är 6 personer som deltar, 3 idéer var och 5 

minuter på varje papper (Johannesson, et al., 2013). 

Diskussionsmetoden är också en kreativ metod. Den utförs också i grupp med en ledare 

som agerar demokratiskt och får ej vara manipulativ. Ledaren får ej lägga fram egna 

förslag och får inte leda gruppen in på något spår den tycker är det mest lämpade spåret 

för uppgiften. Ledaren börjar med att beskriva problemet för att gruppen som sedan ska 

arbeta fram en så bra problemlösning som möjligt. Det är även ledarens uppgift att se till 

att varje deltagare fått ge sin åsikt (Johannesson, et al., 2013). 

Katalogmetoden är en metod som kan göras både individuellt och i grupp. Går ut på att 

man systematiskt söker information i litteratur, tidskrifter, internet och tidningar, på hur 

det exakta problemet eller liknande problem lösts i ett tidigare stadie. Katalogmetoden 

fungerar samtidigt som en inspirationskälla och samtidigt studeras tidigare utformningar 

(Johannesson, et al., 2013). 

2.5 Konceptval 

Konceptvalet görs efter konceptgenereringen med ett stort urval med koncept. Det finns 

flera olika sätt att eliminera koncept. Först kommer en elimineringsmatris användas som 

utvärderar hur de genererade koncepten uppfyller kraven och löser huvudproblemet. (+) 

betyder att konceptet går vidare, (-) betyder att konceptet elimineras och (?) betyder att 

konceptet behöver studeras extra (Johannesson, et al., 2013). 

 När elimineringsmatrisen använts kommer det finnas ett mindre antal koncept kvar som 

ska ställas gentemot varandra i en så kallad Pughs relativa beslutsmatris. Här reduceras 

antalet ytterligare genom att de sämsta alternativen tas bort. (Johannesson, et al., 2013) 

 Efter att Pugh-matrisen sammanställts finns endast fåtal antal koncept kvar som kommer 

presenteras/diskuteras med uppdragsgivaren. Det konceptet som projektgruppen tycker är 

mest lämpad kommer försökas säljas in till uppdragsgivaren. De övriga koncepten 

kommer också presenteras. Efter det steget får uppdragsgivaren ta en diskussion med sina 

medarbetare i företaget. Uppdragsgivaren kommer sedan presentera en återkoppling till 

projektgruppen angående vilket alternativt koncept som de på företaget tycker är mest 

lämpat. Beslut fattas angående konceptval som tas vidare för detaljkonstruktion. 
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2.6 Detaljkonstruktion 

En konceptbeskrivning ur första fas ger inte tillräckligt med underlag för att kunna 

tillverka en funktionsriktig prototyp. För att den ska bli tillverkningsfärdig måste 

konceptlösningen vidareutvecklas och konkretiseras till ett fullständigt underlag för 

tillverkning. Där alla ingående delar är beskrivna i detaljer för att en fysisk produkt ska 

kunna byggas (Johannesson, et al., 2013).  

Åsikterna ifrån företaget konkretiserades och görs mer detaljerade för att få en känsla av 

vad som var möjligt att ta med i ett helhetskoncept. Koncepten kommer utformas och 

testas för att få en verklighetskänsla vad som är bra passform. Här testas även den 

estetiska designen på de olika komponenterna. 

Programvaran ”3D-CAD och beräkning” är kraftfullt och användbart, framför allt under 

processerna layout- och detaljkonstruktion, när en geometrimodell skapas. (Johannesson, 

et al., 2013) 

Huvudmått och konstruktion för de ingående komponenterna definieras. Komponenterna 

CAD modelleras i programmet Creo Parametric 3.0.   

2.7 Modell 

Här presenteras de färdigställda CAD-prototyperna, på samtliga objekt. Modellerna ska 

vara utformade så användaren drar en parallell mellan verktygen och företaget, genom det 

estetiska, konstruktionsmässiga och ergonomiska. 

2.8 Redovisning 

Projektets milstolpar passeras genom godkända inlämningsuppgifter/deltidsuppgifter och 

projektets grindar passeras genom möten med uppdragsgivaren. Vid första mötet kommer 

kravspecifikationen att behandlas och det andra mötet kommer de bästa utvalda koncepten 

att representeras och diskuteras. 

Examinering på projektet äger rum på Karlstads Universitet där en muntlig presentation 

och en utställning ska hållas. Projektrapporten kommer också vara examinerande.  

Den muntliga presentationen kommer hållas för examinatorn, handledare, och 

kursmedlemmar i slutet av maj månad. Uppdragsgivaren med företag kommer vara 

inbjudna inom samtliga examensarbeten. Projektets presentation kommer ha stöd av 

Power Point. 
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Utställningen hålls gemensamt i samband med slutpresentationen och alla studenter som 

arbetar med examensarbetet kommer delta samtidigt. Utställningen ger utomstående 

möjligheten att undersöka projektet noggrannare, ställa frågor och studera färdiga 

prototyper.  
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3. Resultat  

Under resultatdelen redovisas de metoder som har tillämpats och som beskrivs under 

genomförande.  

3.1 Projektplanering  

Projektplanen kan ses i sin helhet under bilaga(A). 

3.1.1 Bakgrund, motiv, organisation och dokumentation 

Delarna bakgrund, motiv, organisation och dokumentation finns att läsa under Bilaga (A). 

3.1.2 Projektmodell 

En projektmodellsplan(milstolpeplan) skapas (se Figur 1 i Bilaga A) för att definiera 

projektets milstolpar och grindhål. Projektplanen uppdateras under projektets gång. 

Milstolpeplanen innehåller delarna: 

• Projektplan 

• Förstudie 

• Kravspecifikation 

• Konceptgenerering 

• Layoutkonstruktion 

• Redovisning/Rapport 

• Dokumentation 

3.1.3 Riskanalys 

Riskanalysen i sin helhet hittar du i projektplanen som ligger under bilagor (se Bilaga A). 

De största riskerna bedömdes till försening av information/inlämning, sjukdom och 

uppdragsgivarens missnöje. Riskerna åtgärdades genom en framtung planering, extra 

arbete under lugnare perioder och god kommunikation mellan handledare och 

projektansvarig. 
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Figur 10: WBS 

3.1.4 WBS 

WBS:en skapades i Excel, se figur 10. De slutliga arbetspaketen blev: 

• Projektplan 

• Förstudie 

• Kravspecifikation 

• Konceptgenerering 

• Process/konceptval 

• Slutrapport 

• Slutredovisning 
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Figur 11: Gantt-schema 

3.1.5 Tidsplan 

Tidplanen tillverkas i Excel genom ett Gantt-schema, se figur 11. Gantt-schemat skapades 

från milstolpeplanen och innehåller samma delar. En resursplan skapades (se Bilaga B) för 

att definiera de tillgängliga timmarna projektet har till förfogande. Gantt-schemat kan ses i 

figur 8. 
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3.2 Informationssökning  

Informationssökningen gav främst kvalitativ information vid användning av 

espressomaskinens verktyg.  

3.2.1 3TEMP 

Företaget 3TEMP har gjort egenstudier samt undersökningar av andras studier och har 

kommit fram till att vattnets temperatur ska ha en temperatur på 92 grader Celsius vid 

bryggning, alltså det moment då vattnet och det malda kaffet beblandas.  

I en studie fick 300 personer blanda varmt och kallt kaffe för att själva komma fram till 

den temperatur som passade just den individen bäst. Resultatet visade att de flesta 

föredrog en temperatur runt 60 grader Celsius för att drycken ska vara som mest 

tillfredställande (Lee & O`mahony, 2002). 

Med hänseende till individen vill 3TEMP att verktygen inte ska orsaka en för stor 

värmeförlust så att koppen med espresso inte understiger en temperatur under 60 grader 

Celsius. Därför måste vattenförloppet från uppvärmt 92 gradigt vatten ha ett simpelt 

flödesförlopp, så portafiltret inte agerar som en värmeväxlare. 

Företaget 3TEMP har många egna idéer som de presenterads under mötet. ”Orben” är ett 

koncept som uppkom under mötet (finns att läsa om under rubrik 3.6). 3TEMP tog upp 

flera olika bra synpunkter som analyseras. Dessa var: 

• Hur ska portafiltret utformas för att förbättra ergonomin och ge den en 3TEMP:s 

känsla? 

• Hur ska flödesreglaget utformas för att förbättra ergonomin och ge den en 

3TEMP:s känsla? 

• Hur ska tampen utformas för att förbättra ergonomin och ge den en 3TEMP:s 

känsla? 

• Vilka arbetsmoment ska förbli ett baristaarbete för att kvarhålla känslan av 

hantverk och vilka arbetsmoment ska bli mer tekniska? 

• Vilka höjder ska verktygen användas för att främja ergonomin? 

• Är elektromagnetism ett alternativ? 

• Könsfördelade verktyg? 

• Utbytbara delar för personligt bruk? 

• Gjutformade verktyg som är individuella för varje enskild barista? 
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Figur 12: Handyta vid hantag Figur 13: Tvärsnitt handtag 

• Hur ska tampen utformas för att kaffekakan ska pressas rakt? 

3.2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien gav information om vilka metoder som användas och de finns förklarade 

och refererade i metodkapitlet. Tidigare examensarbeten har studerats för att öka kvalitén 

på rapporten och för att ta del av redan analyserad information. Resterande 

litteraturstudier kommer att listas nedan. 

Fysisk ergonomi 

Den fysiska ergonomin är refererad från (Strasser, 2007) och (Karlsson, et al., 2015). 

Genom att handtaget har varierande tjocklek, det går från ett smalare tvärsnitt i kanterna 

till ett tjockare i mitten, ökar handens beröringsyta på greppet. Det fördelar kraften över 

hela handen och ger handen en bättre ergonomisk användning, se figur 12 och 13. 

Tvärsnittet varierar för varje individ beroende på handstorleken. För att ytterligare öka 

ergonomin görs urgröpningar i greppet för bland annat fingrar och muskler. Utformningen 

har senare används för att utforma portafilterhållaren. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Handpositionen vid grepp är viktigt för ökad ergonomi. Ett horisontalt grepp skadar 

handleden mer än ett vertikalt grepp vid sidledsrörelser, då handleden vid horisontell 

position blir tvingad till en speciell vridning och skapar en obekväm position, se figur 14. 

 

 

 

 



25 

 

Figur 14:Ergonomisk handposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att ytterligare utveckla det vertikala greppet kan man använda sig av det så kallade 

”pistolgreppet” som ökar ergonomin ytterligare genom en svag lutning som passar bra in 

med handens form. 

Vid användning av ett reglage är det viktigt att öka ytan som handen kommer vidröra, för 

att motverka glidning samt minska muskelansträngning. Position på reglaget och 

gradantalet den kan vridas är med avseende på ergonomi viktigt att analysera, se figur 15. 

    

        

 

 

 

 

 

  

             

 

 

 

Figur 15: Storlek reglage 
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Kognitiv/emotionell ergonomi 

Enligt (Norman, 2013) har den mänskliga hjärnan tre nivåer där den bearbetar 

situationer/upplevelser. Den första nivån kan liknas med en ödlas hjärna. I den nivån görs 

snabba automatiska bedömningar angående omgivningen som kan vara: bra eller dåligt, 

tryggt eller farligt, ful eller snyggt o.s.v. Det är här alla fördomar uppkommer. 

Den andra nivån är ”beteendenivån” där färdigheterna finns som är triggade av situationer 

som har ungefär samma mönster. När vi pratar eller spelar en sport gör vi saker som oftast 

inte reflekteras över förens efter vi regerat. Så när vi kommer till en situation med ett 

mönster vi varit med om förut behöver vi inte tänka på hur vi ska agera utan på vad 

slutmålet är med situationen, och din beteendenivå sköter resten. 

Den sista och tredje nivån är reflektions som handlar om medveten kognition. Det är på 

denna nivån som djup förståelse, resonemang och medveten diskussion utvecklas. På 

denna nivån är det väldigt djup förståelse och det går mycket långsamt att analysera 

situationer. Detta händer oftast under en lång period efter att situationen ägt rum. 

(Österlin, 2016) säger att för att kunna utveckla en bra kognitiv ergonomi handlar det om 

att analysera alla möjliga situationer som kan uppkomma i samband med produkten för att 

kunna utveckla produkten maximalt. Den emotionella ergonomin kommer in i produkten 

vid just utformningen, enligt Österlin. Emotionell ergonomi varierar mellan individer på 

grund av de olika miljöer man växt upp i. En viss utformning kan ha stor variation i de 

känslor personer känner. 

3.2.3 Konkurrensanalys 

Målet med konkurrensanalysen var att undersöka nuvarande espressomaskinsverktyg och 

se om bra ergonomi är något konkurrenter haft i åtanke vid skapandet av deras 

utformning. 

De flesta utformningarna på portafiltret är i stort sett identiska vid jämförelse. Portafiltret 

har haft liknande utseende under de senaste 30 åren. Det är först de senaste åren 

portafiltret har fått vissa ändringar. Då har ändringarna tagit plats i greppet, eftersom vissa 

konkurrenter tillverkar ett mer format grepp som ska ha en bättre ergonomisk inverkan på 

handen (Sydney, u.d.).  

Ett företag som har en mer unik design på sitt portafilter är GRUPPO CIMBALI, som har 

sitt säte i Italien. En privat genomgång av deras nya espressomaskin FAEMA E71 ägde 
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Figur 16: FAEMA E71 

rum i Jönköping med deras Export Area Manager under ”Sweden Coffee Fest” (Läs mer 

om studieresan under rubrik 3.2.5). 

Han gav en grundlig redovisning om hur just modellen E71 fungerade, se figur 16. Fick 

även testa att brygga en kopp espresso med deras modell E71. GRUPPO CIMBALI 

sponsrade eventet sweden coffee fest genom att ge eventet tillgång till att använde deras 

nya produkt FAEMA E71. Den privata genomgången gav mycket inspiration till 

utveckling och god förståelse om espressomaskinen och verktygen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampen har precis som portafiltret haft en liknande utformning under en längre tid. 

Fokusområdet vid utveckling av tampen blir att hitta ett formspråk som passar 3TEMP. 

Reglaget är den delen som skiljer sig mellan olika maskiner. Det kan vara allt från spakar 

till knappar för att starta vattenflödet på maskinen. På de nuvarande espressomaskinerna 

är reglaget en av-och-på funktion vilket 3TEMP vill ändra. Med 3TEMP:s teknik kan man 

ändra flödesstyrkan, vilket kommer vara en ny funktion på espressomarknaden.  

3.2.4 Intervjuer 

Under studiebesöket i Jönköping görs några intervjuer med espressomaskinstillverkare 

och tävlande baristor.Nedan följer ett sammanställt resultat av intervjuerna. 
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Figur 17: Smakdomare Figur 18: Tävlande och domare barista SM 

Intervjun med espressomaskinsägaren ger inte mycket information angående ergonomi då 

den enda synpunkten är att det är jobbigt att stå upp. Det finns enligt intervjuepersonen 

och dens kollegor inga ergonomiska brister på FAEMA E71:s verktyg. 

Enligt en barista som deltar i mästerskapen säger att bryggmomentet görs mellan 100-150 

gånger per dag. Baristan tycker inte att det är något verktyg som är obekvämt att använda 

men han tycker inte att något verktyg är speciellt utformat just gentemot ergonomi. 

Baristan har själv inte haft någon arbetsskada men berättar att en kollega till honom fick 

problem med handleden och axlar. När frågan om det är svårt att förstå hur en 

espressomaskin fungerar ställs. Skrattar baristan och säger att det är i princip omöjligt då 

typ alla espressomaskiner ser ut på samma. Det enda som kan orsaka ha annorlunda 

utformning är vattenreglaget som startar flödet i maskinen. 

3.2.5 Studieresa 

Resan till Jönköping för att besöka ”Sweden Coffee Fest”(svenska mästerskapen i kaffe) 

gav en annorlunda syn på vad tillverkning av kaffe betyder för de som arbetar med kaffe 

professionellt, se figur 17/18. De tävlande blir bedömda av sju olika domare. Två domare 

står och bedömer bryggmomentet, det vill säga om baristan har ett bra flöde vid bryggning 

och hur renlig baristan är med verktygen vid bryggning. Två domare bedömer baristans 

presentation under bryggmomentet, samt de resterande tre domarna bedömer de 

färdigställda dryckernas presentation, doft och smak.  

 

 

 

 

 

 

 

                  

Mycket av dagens utveckling går ifrån människa till robot, då en robot kan göra samma 

sak om och om igen med samma slutresultat.  
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För att vara en bra barista och att kunden ska få ett tycke för kaffet som säljs måste 

baristan inte bara kunna brygga bra kaffe/espresso utan måste vara en bra talare. Ge 

information om kaffet du säljer, fråga kunden vad den gillar och ge kunden en känsla av 

individualisering. ”Denna koppen kaffe är gjord för dig”. 

Den kunskapen ändrar designtänket ifrån att göra produkterna maskinella och istället 

inrikta sig på hur man ska utforma produkter som ger baristan ett bekvämt arbete, men 

som även ger kund en känsla av proffsighet. 

3.2.6 Ergonomiska analyser konkurrens 

RULA-analyserna kan ses i sin helhet under (Bilaga C). 

Ergonomiska analyser genomförs på konkurrentmaskinen FAEMA E71, med hjälp av 

arbetsverktyget RULA (Rapid Upper Limb Assessment). Analyser genom verktyget 

REBA (Rapid Entire Body Assessment) görs men uteblir då analyser på hela kroppen ej 

ger lika bra resultat som en överkroppsanalys.  

Resultat RULA och resultatets betydelse: 

Tamp = 4 (undersök ytterligare) 

Portafilter = 5 (undersök ytterligare och ändra snarast) 

Reglage = 5 (undersök ytterligare och ändra snarast) 

3.2.7 Elektromagnetism 

Följande grundläggande information angående elektromagneter hittas på hemsidorna 

(Uppsala, 2012) och (www.studera.com, u.d.). 

Magneter kan vara naturliga och konstgjorda. Ett sätt att tillverka magneter är att använda 

elektricitet. Både elektricitet och magneter har med elektroner att göra. En elektromagnet 

består av en järnkärna som lindars med elektrisk ledande tråd (oftast koppartråd) som 

kallas spole. När spolen ansluts till ström går det elektroner i tråden runt järnkärnan som 

skapar ett magnetiskt fält. Kopplas strömmen bort upphör magnetfältet. Elektromagnetens 

styrka beror på den tillförda strömmen storlek och antalet varv spolen är lindad kring 

järnkärnan. 
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3.3 Användarstudie 

Användarstudien riktar sig mot baristors nuvarande användning av befintliga 

espressomaskiner och ger främst information om vilka moment i vid bryggning som kan 

förbättras i ett fysiskt ergonomiskt perspektiv. 

Espressomaskinen som används är FAEMA E71. I figur 19 visas det hur tampen används 

för att pressa ihop det malda kaffet till en kaffekaka. Det krävs en tryckkraft för att pressa 

kaffet. En barista använder tampen ofta under ett dagspass. Arbetet är repetitivt.  

 

Figur 19: Tampanvändning 

Portafiltret hanteras ofta under bryggmomentet. När portafiltret förs upp i maskinen måste 

baristan vrida portfiltret för att skapa tryck mellan portafiltret och maskinen, se figur 

20/21. Det momentet kräver en kraft, det är ett vridet arbete och det är repetitivt. För att 

lossa portafiltret efter användning slår baristan mot portafilterhandtaget för att lossa 

portafiltret. Ett arbete som har flera parametrar ger en ökad risk för arbetsskador. 
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Figur 20: Portafilter vridning Figur 21: Portafilter skapat tryck 

Figur 22: Reglageanvändning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglaget position är avgörande gentemot armens ergonomi. Då reglagets användning är 

repetitiv samt kräver ett arbete vid både påsättning och avstängning (se figur 22) kan den 

ergonomiska användningen förbättras.  
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3.4 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen skapas för att identifiera krav och önskvärda funktioner, samt för att 

få en rangordning på vilka önskemål som har störts prioritering. Det första 

informationsmötet med 3TEMP och den egna förstudien ligger till grund för att ta fram en 

livscykelanalys där projektdrivaren analyserar vilka livcykelfaser och aspekter projektet 

innehåller. Produktspecifikationen framtas efter (Johannesson, et al., 2013)  

Tabell 1: Livscykelanalys 

 

 

 

Genom livscykelanalysen klargörs det att kravspecifikationen ska inehålla 9 olika punkter 

Tabell 2: Kravspecifikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Figur 23: Konceptgenerering 

3.5 Konceptgenerering  

Under konceptutvecklingen producerades alla idéer genom idégenererings metoder.  

3.5.1 Idéskiftsmetoden (3-6-5) 

Ett möte planerades ske på Karlstads universitet med sex studenter som läser 

högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik & design, se figur 23/24/25. Eftersom 

projektet inriktat sig på att utveckla tre olika verktyg fick varje person göra en utveckling 

av varje idé under de fem klockade minuterna. Istället för att göra tre olika idéer på 

samma produkt görs det en idé på tre olika produkter. Till mötet förberedes 15st A4 

papper med 3x7 rutor. Problemformuleringen de fick var:  

”Hur ökar du ergonomin för en barista vid bryggmomentet, om utveckling ska ske på 

verktygen?” 

 En kort egeninspelad videosession spelades upp under början av mötet för att deltagarna 

ska få en inblick i hur en barista arbetar vid bryggning, med de specifika verktygen. Detta 

skapade förutsättningen att skapa 49 idéer på varje verktyg, ett max av 147 genererade 

idéer.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

 

Figur 24: Konceptgenerering Figur 25: Konceptgenerering 
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3.5.2 Diskussionsmetoden 

På samma möte som idéskiftsmetoden genomfördes gjordes även en diskussionsmetod där 

deltagarna började analysera och diskutera de idéer som genererats under 

idéskiftsmetoden. Därefter övergick det till att diskutera generellt i gruppen. Under 

stunden där diskussionen skedde utvecklades de redan genererade idéerna men också nya 

uppkom.  

3.5.3 Brainstorming 

Brainstorming var även något som tillämpades under mötet men gav tyvärr inte så många 

nya idéer. De flesta idéer var upprepningar och kvalitativa, vilket brainstormingsmetoden 

inte eftersträvar.  

3.5.4 Katalogmetoden 

Katalogmetoden har inte haft en egen tidsram den skulle genomförts utan har förekommit 

under hela projektet vid olika tillfällen. Katalogmetoden brukades redan under förstudien. 

Internet är en stor inspirationskälla för att hitta olika utformningar på liknande produkter.  

3.5.5 Sammanställning idéer 

För att få en struktur över vilka idéer som konceptgenereringen resulterade i gjordes en 

tabell som delades in i 3 olika kategorier. Se tabell (3). 

Tabell (3): Sammanställda idéer 
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3.6 Konceptval 

3.6.1 Tamp 

Tabell (4): Idéer tamp 

 

 

 

 

 

 

Utifrån listan på framtagna tamp-koncepten, gjordes en elimineringsmatris. 

Tabell (5): Elimineringsmatris tamp 
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Figur 26: Koncept 1 Tamp 

De koncept som fullföljs är: 

1. Formad för tum muskel 

2. Stor egenvikt 

3. Rak kant 

4. Byggsats 

5. Handformad 

Koncept 1 

Konceptet formad efter tum muskeln går ut på att göra en ergonomisk utformning på 

tampen som ska passa pressning med kraft riktad just mot tummen muskel för att minska 

handflatans påfrestning.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Koncept 2 

Konceptet stor egenvikt handlar om att tampen ska ha en lite tyngre vikt. Vikten ska vara 

tillräckligt tung för att pressa kaffe-kakan utan att baristan ska behöva lägga tryckkraft. 

Det resulterar i en minskad påfrestning.  

Koncept 3 

Konceptet rak kant handlar om att utformningen på tampens undersida ska ha en rak kant 

vilket leder till att tampen kan vila på filterhållaren. Kaffekakan kommer med hjälp av 

”kanten” alltid pressas rak. En icke rak pressad kaka leder till stora variationer i 

espressons styrka då vattnet alltid tar den snabbaste/lättaste vägen genom kaffekakan. 
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Figur 27: Koncept 2 & 3 Tamp 

Figur 28: Koncept 4 Tamp 

Därav är koncept 3 viktigt då den ökar kvalitén och variationen av kvalitén på espresson 

kommer ha en minskad variation när baristan alltid kan pressa en rak kaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 4 

Konceptet byggsats skulle ge baristan möjlighet att ändra greppet på tampen utifrån sig 

egen vilja. Handtaget skulle vara utformat av en mängd storleksvarierande ringar. 

Ringarna går att flytta beroende på vilken utformning baristan vill ha på sin tamp och 

skulle därför ge baristan sin egen ergonomiska utformning. 
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Figur 29: Koncept 5 Tamp 

Koncept 5 

Koncept handformad handlar om att baristan får sin egen handformade tamp. Tampen 

kommer bli helt individuell. Baristan gör en gjutning av den dominanta handen vilket 

resulterar i en egenformad tamp. 

För att ytterligare göra ett urval av de kvarstående 5 koncepten sammanställs en pugh-

matris. 
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Tabell (6): Pugh-matris tamp  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pugh-matrisen utesluter ett koncept för vidareutveckling. Koncept 1 och 2 går direkt 

vidare, medans koncept 4 och 5 eventuellt tas med för en kombination. 

3TEMP 

Koncepten som gått vidare tas med till 3TEMP på ett grindmöte som hålls i Arvika där 

Peter Larsson och Jarl Nilsson (mekanikkonstruktör för 3TEMP) deltar. 3TEMP tycker att en 

kombination mellan koncept 2, 3 och 5 är intressant, men tycker även att koncept 1 skulle 

vara möjlig att inkludera. 3TEMP ger fria tyglar för vidareutveckling mellan koncept 1, 2, 

3 och 5. 
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3.6.2 Portafilter 

Tabell (7): Idéer portafilter 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån listan på framtagna portafilter-koncepten, gjordes en elimineringsmatris. 

Tabell (8): Elimineringsmatris Portafilter 
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Figur 30: Koncept 1 Portafilter 

De koncept som fullföljs är: 

1. Elektromagnet 

2. Orb 

3. Multifunktion 

4. Skjuvning 

5. Maskintryck 

6. Pistolgrepp 

7. Format efter hand 

 

 

Koncept 1 

Konceptet elektromagnet bygger på att elektromagnetism installeras in i maskinen och i 

portafilter för att skapa ett elektriskt tryck. Ger bättre ergonomi för barista då den ej 

behöver skapa tryck genom vridning. 
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Figur 31: Koncept 2 Portafilter 

Figur 32: Koncept 3 Portafilter 

Koncept 2 

Konceptet orb bygger på att man tar bort handtaget för att endast göra ett enda grepp som 

inehåller portafiltret. Ger en bra position på handleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 3 

Konceptet multifunktion handlar om att installera multifunktioner i portafiltret. Funktioner 

som kan få portafiltret att fästa och släppa genom ett knapptryck. Leder till ökad 

ergonomisk användning för barista. 
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Figur 33: Koncept 4 och 5 Portafilter 

Figur 34: Koncept 6 Portafilter 

Koncept 4 

Konceptet skjuvning bygger på att slippa skapa ett tryck genom vridning. Istället skjuver 

du portafiltret rakt in i maskinen som skapar ett tryck. Därav skapar maskinen ett tryck 

enligt koncept 5. Leder till att baristan inte behöver utföra det vridna arbetet. 

Koncept 5 

Koncept maskintryck bygger på att maskinen skapar ett tryck mekaniskt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koncept 6 

Konceptet Pistolgrepp bygger på att skapa en vinkel för handleden som ska vara och 

föredra framför de nuvarande utformningarna.  
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Figur 35: Koncept 7 Portafilter 

Koncept 7 

Konceptet format efter hand eftersträvar en utformning av handtaget som ska ge en ökad 

ergonomi gentemot baristan, vid greppning av portafiltret. 

 

 

 

 

  

För att ytterligare göra ett urval av de kvarstående 7 koncepten sammanställs en pugh-

matris. 

Tabell (9): Pugh-matris portafilter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pugh-matrisen utesluter två koncept för vidareutveckling. Koncept 4, 5, 6 och 7 går direkt 

vidare, medans koncept 3 eventuellt tas med för en kombination. 

3TEMP 

Koncepten tas med till 3TEMP på grindmötet. 3TEMP tycker att koncept 4 är något som 

ska appliceras. 3TEMP tror återigen att en kombination mellan koncept 3, 4, 5, 6 och 7 är 
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möjlig. Koncepten belyser olika delar/moment vilket leder till att en kombination med det 

bästa ifrån varje koncept skulle leda till en optimal lösning. Under gatemötet framkom det 

även att 3TEMP ville ha en utformning på infästningen på espressomaskinen där 

portafiltret ska fästas. Infästningen och portafiltret tillsammans såg 3TEMP gärna kunna 

symboliseras med deras logga. Därav kommer även denna del infinna sig under rubrik 3.6 

(Detaljkonstruktion). 

3.6.3 Reglage 

Tabell (10): Idéer reglage 

 

 

 

 

 

 

Utifrån listan på framtagna reglage-koncepten, gjordes en elimineringsmatris. 

Tabell (11): Elimineringsmatris reglage 
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Figur 36: Koncept 1 Reglage 

Figur 37: Koncept 2 & 4 Reglage 

De koncept som fullföljs är: 

1. Reglage i loggan 

2. Reglage i filterhållaren 

3. Stor yta 

4. Styr med tummen 

Koncept 1 

Konceptet reglage i loggan handlar om en placering av reglaget för att öka kognitiv och 

emotionell ergonomi för både kund och barista. Konceptet går att kombinera med ett 

koncept som belyser den fysiska ergonomin. 

 

 

 

 

 

  

Koncept 2 

Konceptet reglage i filterhållare handlar om olika steg i vridningen. Först vrids 

portafiltret till låsning gentemot maskin för att skapa ett tryck. Sedan kan baristan fortsätta 

dra portafiltret för att reglera vattenflödet. 
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Figur 38: Koncept 3 Reglage 

 

Koncept 3 

Konceptet stor yta handlar om den fysiska och kognitiva ergonomin. Ett reglage med stor 

yta ökar arean som baristans hand vidrör vid reglaget, vid en flödesändring.  

 

 

 

 

 

 

  

Koncept 4 

Konceptet styr med tummen bygger på att baristan ska kunna hålla handen runt 

portafilterhandtaget och samtidigt som hen reglera vattenflödet, genom ett arbete med 

tummen, se bild under koncept 2. 

För att ytterligare göra ett urval av de kvarstående 4 koncepten sammanställs en pugh-

matris. 
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Tabell (12): Pugh-matris reglage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pugh-matrisen utesluter två koncept för vidareutveckling. Koncept 3 och 4 går vidare för 

att presenteras för 3TEMP. 

3TEMP 

Koncepten tas med till 3TEMP på grindmötet. 3TEMP tycker att koncept 3 (stor yta) är 

det konceptet som ska tas vidare. De ser en bra kombination mellan ett större reglage och 

ergonomin, samtidigt som de tror det passar designmässigt med något verktyg som sticker 

ut ur espressomaskinen/portafilterinfästningen. 
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Figur 39: Slutlig skiss Tamp 

3.6.4 Slutgiltiga val 

Här presenteras de slutliga konceptvalen för varje del. 

3.6.4.1 Tamp 

Vid utformning av tamp valdes koncept 2 och 3 som grund. En egenvikt på tampen som 

pressar det malda kaffet utan någon extra tryckkraft kombinerat med en rak kant på 

tampen som stoppar trycket vid en vald gräns. Koncept 5 var även ett alternativ för att 

utveckla ergonomin på ett nytänkande sätt genom ergonomin gentemot tum muskeln, men 

efter att koncept 2 blev en byggsten fanns ingen anledning till att ta med koncept 5. 

Tampens design kommer rikta sig mot att symbolisera tampen med 3TEMP och eventuellt 

kunna bli en mer uppvisningsdel ifrån 3TEMP:s sida vid till exempel mässor eller dylikt, 

se figur 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.6.4.2 Portafilter 

Vid utformning av portafiltret valdes koncept 4,5,6 och 7 som grund. Att endast behöva 

skjuva in portafiltret i maskinen och sen skapa ett tryck genom att dra i ett reglage på 

maskinen som leder till att portafiltret förs upp i portafilterinfästningen ökar den 

ergonomiska användningen. Kan baristan undvika att behöva trycka upp och vrida 

portafiltret har i princip målet blivit löst. Därför är koncept 4 och 5 självklara. Koncept 6 

(pistolgrepp) kommer ge portafiltret ett ergonomiskt lyft genom en bättre vinkel i 

handtaget för handen. Vinkeln kommer passa bra in med arbetshöjden och handpositionen 

vid arbete. Koncept 7 ökar ergonomin genom att mer yta på handen kommer användas 

men ger också portafilter en unik utformning tillsammans med vinkeln ifrån koncept 6. 
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Figur 40: Slutlig skiss Portafilter 

Portafiltret, portafilterinfästningen och portafilterhållaren kommer tillsammans riktas mot 

att symboliseras med 3TEMP, design och utformningsmässigt, se figur 40. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.3 Reglage 

Reglagets utformning får fria tyglar från 3TEMP. Konceptet som ska användas är koncept 

tre (stor yta) vilket ökar ergonomin då mycket yta av handen berör reglaget vid 

användning. Även det reglage som används när ett tryck mellan portafilter och maskin 

skapas, kommer ergonomiskt utformas med koncept 3 i åtanke. 
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Figur 42: Hölje Tamp Figur 41: Underdel/invändig Tamp 

3.7 Detaljkonstruktion  

3.7.1 Modellbygge 

Detaljkonstruktionen började med att gör enkla modeller över portafilterhandtaget för att 

få en känsla av vilken vinkel som skulle tillämpas vid ”pistolgreppet” för att den 

ergonomiska biten på handtaget ska hålla en hög nivå. Vilken omkrets handtaget skulle 

vara för att få en så lämpad omkrets som möjligt. Omkretsen är mest anpassad för 

kvinnliga händer då deras omfattning på handen oftast är en aning mindre. Handtagets 

längd analyserades även för att inte handtaget ska bli långt och klumpigt. Då själva 

portafiltret har en standarddiameter finns mycket mått till de övriga delarna runtom filtret 

redan klara, vilket underlättar måttsättningen.  

Tampen modellerades simpelt med frigolit för att kunna approximera dess mått.  

Vid måttsättning av reglaget testades reglage med olika tvärsnitt och storlek för att kunna 

välja ut den storleken som känns stor och smidig för att hålla en bra ergonomisk klass. 

3.7.2 CAD-modellering 

CAD-modellerna skapades i mjukvaran Creo Parametric 3.0. De bilder som visas är 

renderade i programmet Creo. I programmet Creo kan man välja material/färg på 

komponenterna för att sedan använda sig av ljuskällor för att skapa en mer 

verklighetstrogen bild. 

3.7.2.1 Tamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampens underdel är gängad på den övre cylindriska biten, vilket ger baristan möjlighet 

till att ändra djupet tampen kommer pressa. Pressdjupet justeras genom att snurra på det 

mittersta hjulet. 
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Figur 43: Portafilter 

Figur 44: Portafilterinfästning och portafilterhållare 

3.7.2.2 Portafilter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1= Portafilterinfästning 

2=Portafilterhållare 
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Figur 45: Reglage vattenflöde 

Figur 46: Reglage vid tryck 

3.7.2.3 Reglage 
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Figur 47: Portafilter, vattenreglage, portafilterhållare och 

portafilterinfästning 

Figur 48: Tamp 

Modell 
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Figur 49: Bryggmoment 

Figur 50: Baksida 2-gruppare 

Figur 51: Framsida 2-gruppare 
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4. Diskussion  

Projektplanen har under projektets gång fungerat bra då ett projekt på denna storlek är av 

ovana. Tidsramarna på det preliminära schemat har inte alltid stämt men har kompenserats 

på ett smidigt sätt genom tidigare förberedelser inför nästa moment om projektet ligger 

före eller extraarbete under helger om projektet ligger efter.  

I framtagning av de olika komponenterna har fokus till största del varit baristornas känsla 

vid bryggning. Det har även varit den mest utmanande delen i detta projekt då en djup 

förståelse krävs om vilka moment i bryggningen som är de mest kritiska i ett ergonomiskt 

perspektiv. Därför har 3TEMP:s möjlighet att sponsra med en resa till Jönköping för att 

kunna se de bästa baristorna i Sverige arbeta och kunna få tillgång till några intervjuer 

varit en stor orsak till väl framtagna koncept.  

Det bestämdes tidigt i projektet att ergonomiska analyser på konkurrenter skulle ske. Det 

har dock varit svårt att hitta kvantitet då många konkurrenter inte kollat extra på ergonomi 

vid utveckling av deras verktyg/komponenter. Därför har konkurrensanalysen och 

ergonomiska analysen gentemot konkurrenter, blivit mer kvalitativ. Det har också varit ett 

problem att hitta lämpliga verktyg att analysera brukaren eftersom få metoder har lärts ut 

under utbildningen. Flertalet metoder har studerats och gett mycket kunskap inför 

framtida ergonomiska analyser. 

Konceptgenereringen gav upphov till ett stort urval idéer tack vare att flertalet 

genereringsmetoder hölls och att det var för mestadels hög fokus bland deltagarna. 

Deltagarna har en hög utbildning vilket ger att de framtagna idéerna är för mestadels 

genomtänkta och applicerbara. Det var dock en utmaning att hålla fokus under 

genereringsmetoden brainstorming, vilket resulterade i att brainstormingen i princip 

uteblev då idéerna som kom upp redan analyserats i andra metoder eller att det blev för 

oseriösa idéer.  

Under urvalsprocessen användes systematiska metoder. Både elimineringsmatrisen och 

pugh-matrisen var effektiva och rensade bort idéer som inte klarade av kraven ifrån 

kravspecifikationen. Det var dock svårt att hitta en idé som klaffade perfekt utan många 

idéer var applicerbara i projektet. Vilket slutresultatet visar då flera av de verktygen som 

utformats haft influerats av olika idéer. 
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När det kommer till visualisering av samtliga verktyg/komponenter var det svårt att hinna 

modellera alla delar då varje del har flertalet specifika utformningar och funktioner. En 

positiv del var dock att många delar har standardmått och storleken på vissa delar av 

modelleringarna blir exakta. Tid som ej planerats med ifrån början var rendering av 

modellerna som skapats. 

En 3D-printad modell av portafilter och portafilterhandtag gav projektet en extra 

dimension och bekräftade de antaganden och studier som gjorts i rapporten. Den printade 

modellen är gjord utifrån en mer manlig hands yta, vilket kanske borde gjorts utifrån en 

kvinnlig då espressovärlden domineras av kvinnliga baristor. 

Igenkänningsfaktorn på framtagna verktyg/komponenter är något 3TEMP uppskattar. Som 

förslagsvis kan det vara loggan ”3TEMP” som placeras synligt på produkterna. De 

utformade produkterna riktar sig mer mot att symboliseras med 3TEMP:s logga ”hatten” 

eller med serien ”hipster”.  

De avgränsningar som projektet gjort som nämns i kapitel 1.5 är: 

• Materialval behöver ej definieras. 

• Materialet ska klara av krav ifrån FDA. 

• Hålla europeisk elektrisk standard. 

• Reservdelar ska finnas tillgängliga. 

• Självkostnaden för hela maskinen får ej överstiga 17 000 kr. 

Dessa avgränsningar kan användas som vidareutveckling av projektet. Materialval för 

komponenterna är hittills endast gjorda utifrån ett renderingssyfte. Fungerar även som 

förslag och inspiration till arbetsgivare.  

”Hur ska komponenter och verktyg utformas för att främja ergonomin hos baristan vid 

bryggning”. 

Frågeställningen upplevs blivit löst utifrån resultatet på rapporten. Ergonomin har lagts 

mest kraft på att få förbättrad. En ergonomisk utformning är inte alltid det bästa valet då 

flera bättre ergonomiska verktyg kräver en längre arbetstid eller dylikt. Vid en 

uppskattning kommer de utformade verktygen i denna rapport ej kräva mer tid vid 

bryggning. Det ger baristan en möjlighet till fortsatt arbetstempo med ökad ergonomi.   
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5. Slutsats  

De valda koncepten ger brukaren möjlighet till bättre fysisk ergonomi och möjlighet till 

annorlunda arbetsmetod. Baristan uppskattas även kunna öka sitt arbetstempo. 

 Alla koncept är baserade gentemot brukaren. Tampen är den del som skulle behöva extra 

analyser då den går ifrån tryckkraft till lyftkraft. Båda krafterna är storleksmässigt ganska 

lika vilket gör ergonomin svårbestämd. Portafiltret går ifrån tryck och vridkraft till att 

skapa en tryckkraft genom ett reglage vilket analyserna har besvarat kommer ge en bättre 

ergonomisk användning. 

Lösningarna besvarar problemformuleringen och skulle produkten bli aktuell för 

tillverkning/försäljning krävs det att företaget 3TEMP gör extrastudier och kompletterar 

vissa berörda delar i denna arbetsprocess. Förslag listas nedan: 

• Mer utveckling av konstruktionslösningar på ingående delar. Se över hur kraften 

ska överföras på mest lämpligt sätt ifrån reglaget till portafilterhållaren. 

• Framställa en komplett kostnadskalkyl för hela maskinen med de ingående 

verktygen/komponenterna. 

• Fullständigt materialval på ingående delar med avseende på korrosion, 

miljöpåverkan, matvänliga, estetik, kostnad och formbarhet. 

• Tillämpa tillverkningsmetoder utefter materialval, tillgänglighet, effektivitet och 

kostnad. 

• Göra beräkningar på konceptens fysiska hållbarhet. 
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Vill tacka Lennart Wihk, handledare på Karlstads Universitet för hans stöd och 
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Bilagor 

Bilaga A - Projektplan 

PROJEKTPLAN 

 

1. Bakgrund  

Projektet startades då 3Temp ser ett behov av att utveckla ergonomin vid användning av en 

espressomaskins verktyg och komponenter. Projektet startades upp genom kursen 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design (MSGC12). 

Projektet drivs av Oscar Staf, vid Karlstads universitet. 

 

3Temp grundades 2013 av Patrik Stridsber, Jarl Nilsson och Anders Eriksson för att utveckla, 

tillverka och marknadsföra high-end kaffemaskiner för den professionella marknaden. Nu vill 

3TEMP utveckla en espressomaskin med hjälp av den teknologin de skapat. För att utveckla 

espressomaskinen vill 3TEMP studera och analysera komponenterna som används vid 

tillverkning av en kopp espresso. Därav grunden till detta examensarbete. 

 

 

2. Mål  

Målet är att utveckla de ergonomiska aspekterna vid bryggning av en kopp espresso. 3TEMP 

har förhoppningar av att resultatet ska kunna användas och vidareutvecklas. Projektet har helt 

fria tyglar med avseende på tillvägagångsättet och resultat. 

 

Projektet ska vara avslutat vecka 22, år 2017. 

 

3. Organisation  

Oscar Staf driver projektet framåt som läser Innovationsteknik & Design på Karlstads 

universitet.  

Uppdragsgivare Peter Larsson på 3TEMP som arbetar med marknadsföring på 3TEMP.  

Handledare för projektet är Lennart Wihk som är lärare på Karlstads Universitet och 

undervisar inom IoD (Innovation och Design).   

Examinator på kursen är Leo de Vin som forskar inom lean produktion, spelbaserad träning, 

människa-teknik, integrerad produkt- och produktionsutveckling, samt några 

tillverkningsmetoder. 

 

 

● Oscar Staf _  Tel: 073637XXXX Adress: Skolvägen 9, 654 62 Karlstad 

 

● Peter Larsson Tel: 070604XXXX Arbete: 3Temp Arvika 

 

● Lennart Wihk Tel: 070628XXXX Arbete: Karlstads universitet 

 

● Leo De Vin Tel: 054700XXXX Arbete: Karlstads universitet 

 

 

 

 



 

 

4. Projektmodell  

Beskrivning av de faser som projektet delats in i vid tidsplaneringen samt milstolpar och 

färdigtidpunkter. 

De faser projektet kommer genomgå är: 

● Projektbeskrivning 

● Startfas 

● Genomförandefas 

● Slutfas 

 

Projektet består av sex stycken delmål vilket symboliseras som milstolpar. Delmålen är: 

● Projektplan  

● Kravspecifikation 

● Koncept 

● Layout konstruktion 

● Utkast slutrapport 

● Slutrapport 

 

Alla uppgifter som utförs under kursens gång kommer följa IPU-processen. Projektmodell 

visas i tabell 1.   

 

Tabell 1: Projektmodell 

 

 

 

 

  



 

 

5. Kommentarer till tidsplan och resursplan  

Tidsplanen hålls öppen för justering men kommer användas för att få riktlinjer vid 

projektarbetet. Målet är att följa den så gott det går. 

Arbete med andra studenter kommer att ske för att få andra synvinklar och idéer. 

Rapportskrivning kommer att ske kontinuerligt under projektets gång för att sedan 

sammanställas och göras klar under projektskrivning. 

 

6. Riskbedömning  

De största riskerna för projektet: 

● Försening 

Inte håller deadlines. Åtgärdas genom bra planering och extra arbete under ledig tid. 

Sannolikhet: 1/10  

 

● Sjukdom 

Leder till att arbete uteblir. Åtgärdas genom att extra arbete tvingas förekomma under andra 

veckor. 

Sannolikhet: 1/10 

 

● Uppdragsgivaren ej nöjd 

Leder till att arbete får göras om. Åtgärdas genom god planering och bra kommunikation 

mellan Oscar och uppdragsgivaren.  

Sannolikhet: 1/50 

 

● Osämja 

Leder till försämrad arbetskvalité. Åtgärdas genom en god kommunikation och kompromisser 

mellan Oscar och arbetsgivaren.  

Sannolikhet:1/500 

 

● Olycka 

Leder till Oscar uteblir en längre tid. Åtgärdas genom att tidsplaneringen ändras. Storleken på 

exjobbet kan också bli tvunget att beskäras till en lämplig mängd. 

Sannolikhet: 1/1000 

 

7. Dokumenthantering  

Startat ett projekt på Its Learning där en dokumentation hålls på den samlade datan och 

färdiga uppgifter. 

 

När namn på data ges skriver vi: 

 

”3TEMP_Inlämningsnamn_Oscar Staf_version” 

 

3TEMP = Företagets namn 

 

Inlämningsnamn = Namn på filen som ska dokumenteras 

 

Oscar Staf = Mitt namn 

 

Version = Vilken upplaga det är. Första upplagan är alltid 1.1 och görs en ny upplaga blir det 

1.2 etc. 

 



 

 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Projektplan

Förstudie

Kravspecifikation

Konceptgenerering

Layoutkonstruktion

Redovisning/rapport

dokumentation

Gantt-schema
Antal veckor

Bilaga 1 projektplanen: Gantschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 projektplanen: WBS (Work Breakdown Structure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B – Resursplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga C - Ergonomisk analys konkurrent FAEMA



 

 



 

 

 

 

 



 

 

Bilaga D – Ergonomisk analys framställda produkter till 3TEMP



 

 



 

 

 

 

 



 

 

Bilaga E – Idéskiftsmetodens genererade koncept



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

Bilaga F – Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

- Vad jobbar du med? 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du bryggt espresso? 

 

- Hur många gånger per dag använder du dig utav  

espressomaskinen? (ungefärligt svar) 

- Vilket moment vid bryggning är mest påfrestande fysiskt? 

- Har du fått en arbetsskada pga. användning utav espressomaskiner? 

- Är det någon utav espressomaskinens verktyg du inte tycker är ergonomiskt 

anpassade? 

- Tycker du det är lätt att förstå hur en espressomaskin fungerar? 

 


