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Sammanfattning 
Detta projekt utfördes som ett examensarbete i högskoleingenjörsprogrammet 

Innovationsteknik och Design, vid Karlstads universitet. 

 
Uppdragsgivaren 3TEMP utvecklar högkvalitativ utrustning till den professionella 

kaffemarknaden. De vill nu utveckla en produkt för hemmabruk och ta ett steg in i 

konsumentmarknaden. 3TEMP har en egen patenterad process med tillhörande tekniska 

enheter som behöver kompletteras med ett konkret koncept. 

 
Projektet har följt ett ingenjörsmässigt arbetssätt och inleddes med en projektplan 

innehållande tidplan, organisation, riskbedömning och filhantering. Projektet bestod av 

faserna: planering, förstudie, produktspecifikation, konceptgenerering och utvärdering 

samtlayoutkonstruktion. 

 
En produktspecifikation skapades, utifrån förstudiens resultat, som tillgodoser användarens 

önskemål och behov samt uppdragsgivarens krav. Enligt förstudien vill användaren ha en 

produkt som är snygg, snabb och enkel att förstå med smarta lösningar för vardagen. En 

trendanalys utfördes kring kök och köksapparater, som visar på att flertonade kök i 

varierande färg, material och motiv är det nya som eftertraktas.Installationsmöjligheter har 

undersökts och var ett av de problem som angreps i konceptgenereringen. 

Produktspecifikationen var utgångspunkten för konceptgenereringen som slutade i nio olika 

koncept.Koncepten sållades genom två olika metoder, först en elimineringsmatris och sedan 

en relativ beslutsmatris. Det slutliga valet gjorde uppdragsgivaren. 

 
Konceptet togs vidare och utvecklades genom skissande där den gavs form, en uppsättning av 

knappar och display. Skissandet konkretiserades i CAD och renderades som högupplösta 

bilder. 
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Abstract 
The project was carried out for the Bachelor Degree of Science in Innovation and Design 

Engineering, performed at Karlstad's university. 

 

The contractor 3TEMP develops high-quality equipment for the professional coffee market. 

They now want to develop a home product and take a step into the consumer market. 3TEMP 

has its own patented process and accompanying technical units that need to be complimented 

with a concrete concept. 

 

The project has followed an engineering approach and started with a project plan containing 

timetable, organization, risk assessment and file management. The project consisted of the 

phases: planning, preliminary study, product specification, concept generation and evaluation 

as well as layout design. 

 

A product specification was created, based on the results of the preliminary study, which 

satisfies the user's wishes and needs as well as the client's requirements. According to the 

preliminary study, the user wants a product that is stylish, fast as well as easy to understand 

with smart solutions for everyday life. A trend analysis was carried out concerning kitchens 

and kitchen appliances, showing that multitoned kitchens in varying colors, materials and 

motifs are the new ones that are sought after. Installation possibilities have been investigated 

and used as a starting point in the concept generating process were the product specification 

was used as a check list to screen invalid ideas. The resulting concepts were further screened 

by two different methods, first an elimination matrix and then a relative decision matrix. The 

contractor made the final decision. 

 

The concept was further developed through sketching where it was given a form, a set of 

buttons and a display. The sketches was concretized in CAD and rendered as high resolution 

images. 
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1. Inledning 
Detta projekt utförs som ett examensarbete och omfattar 22,5 högskolepoäng i 

högskoleingenjörsprogrammet Innovationsteknik och Design på Karlstads universitet. 

Projektet har startats av företaget 3TEMP AB som har sitt säte i Arvika och Peter Larsson är 

uppdragsgivare. 3TEMP utvecklar idag apparatur och service till den professionella 

kaffeindustrin där baristan är i fokus. De ser ett behov av att utveckla en produkt till 

konsumentmarknaden med avsikt att presentera den för IKEA. 

 
Handledare för examensarbetet var Lennart Wihk och examinator var Leo de Vin. 

 
1.1 Bakgrund 

Filterbryggning är den mest använda metod för att brygga kaffe hemma och efterfrågan på 

kvalitativt kaffe ökar varje år. Den perfekta koppen kaffe kräver många väl styrda parametrar 

för att uppnås där varje kaffesort är unik. 

 
3TEMP har idag en produktlinje HIPSTER som utvecklats för högkvalitativ kaffebryggning 

till caféer, främst filterbryggning. HIPSTER-linjen har en patenterad 

vattenuppvärmningsprocess med direkt koppling till vattenledningen via ett vattenfilter. Det 

resulterar i en möjlighet att styra parametrarna till kaffebryggningen och på så sätt kaffets 

smak och arom. Genom att koppla HIPSTER till internet kan justeringar utföras i en 

applikation på smarta mobila enheter samt även spara profiler för specifika bryggningar. 

Tidigare examensarbeten har utförts där man har utforskat och tagit fram olika lösningar för 

att kunna implementera denna teknik i hemmet. 

 
Nu vill 3TEMP utveckla en integrerad profil kaffebryggare till befintliga och nya kök med 

den patenterade tekniken. Utgångspunkten är att implementationen ska ske i kökets överskåp 

vilket håller ytor öppna och ger en renare känsla i hemmet. 

 
Produkten består idag endast av de inre tekniska komponenterna från HISPTERS patenterade 

vattenuppvärmningsprocess och behöver kompletteras med formspråk, användargränssnitt 

och montage i överskåp. Uppdragsgivaren har satt ett tak för tillverkningskostnaden på 1000 

kr vid en produktionsvolym på 50 000 enheter. 

 
1.2 Problemformulering 

Hur kan implementering och installation av 3TEMPS värmevattenprocess i köksöverskåp se 

ut? 

 
1.3 Syfte 

Syftet är att tillämpa ett ingenjörsmässigt arbetssätt och följa en industridesigners metodik för 

produktutvecklingen och att leverera ett tillfredsställande koncept till uppdragsgivaren. 

Examensarbetet skall också redogöra för duglighet att självständigt planera och driva ett 

projekt och presentera resultatet för en uppdragsgivare. 
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1.4 Mål 

Målet är att föreslå en utformning och ett användargränssnitt samt utveckla en 

layoutkonstruktion med hänsyn till de ingående tekniska komponenternas placering i 

förhållanden till varandra. Detta skall ligga till grund för en vidareutveckling på detaljnivå. 

Det slutliga konceptet skall presenteras som en CAD-modell. 

 

1.5 Avgränsningar 

Komponentplacering skall inte utföras på detaljnivå, enligt uppdragsgivaren. Exakta mått 

eller material på komponenter kommer inte att presenteras. De tekniska komponenterna 

tillhandahålls av uppdragsgivaren och dimensioner kan komma att förändras om så krävs, 

således bestäms endast preliminära yttermått till komponenterna. 

 

Vid uppstart av projektet var ett önskemål av projektledaren att arbetet skulle resultera i en 

prototyp. På grund av tidsbrist var detta inte genomförbart och projektledaren bestämde 

ungefär halvvägs in i arbetet att avgränsa sig därefter. 
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2. Genomförande 
Den metod som använts under projektets genomförande grundas utifrån ett systematiskt 

upplägg av produktutvecklingsprocessen: förstudie, produktspecifikation, konceptgenerering, 

produktkoncept och layoutkonstruktion. Metoden leder till en positiv effekt av 

utvecklingsarbetet där konstruktionsval blir väl dokumenterade och ökar spårbarheten i 

projektet. Processen är iterativ och en del av faserna är genomarbetade flera gånger 

(Johannesson et al., 2013). Faserna tenderar att gå in i varandra, och skarpa gränser mellan 

dem är en förenkling av verkligheten (Arvola, 2014) 

 
2.1 Projektplan 

En projektplan arbetades fram för att ge bakgrund till projektet genom att introducera 

uppdragsgivarens företag, tidigare arbeten kopplat till projektet och varför de startar upp ett 

nytt projekt. Här presenteras också projektets mål, avgränsningar, organisation och när 

projektet skall vara avslutat. 

 
Strukturering av projektets ingående delar gjordes i en projektmodell med milstolpar och 

grindhål. En milstolpe bestämmer vilket datum en uppgift skall vara klar där grindhålet visar 

vem det är som bestämmer att det är klart. 

 
För att man enkelt ska förstå projektmodellen visualiseras den i form av en WBS (Work 

Breakdown Structure). WBS är en hierarkisk uppdelning av projektets olika delar där varje 

huvuddel blir ytterligare uppdelad till de enskilda moment som är nödvändiga för att nå ett 

slutresultat. En WBS underlättar arbetsgången med en ökad förståelse för projektet och vad 

som behöver utföras (Eriksson & Lilliesköld, 2010). WBS:en ligger som grund till tidsplanen 

som presenteras i ett Gantt-schema där varje moment tilldelas en arbetstid med en uppskattad 

start- och sluttid. 

 
Potentiella risker för projektet har evaluerats i en mini-riskanalys. Varje risk bedöms utifrån 

sannolikhet och konsekvens och tilldelas en lämplig åtgärd. En mini-riskanalys passar bra för 

detta projekt då det är relativt kort (Eriksson & Lilliesköld, 2010). Till slut fastslogs 

dokumenthantering där namngivning av dokument och säkerhetskopiering beskrivs. 

 
2.2 Förstudie 

Förstudiens syfte är att bredda kunskapen inom produktens användningsområde, egenskaper, 

hur och varför projektet ska utföras samt vilket resultat som kan förväntas (Eriksson & 

Lillesköld, 2005). Underlag till en första kravspecifikation bildas genom faktainsamling kring 

produktens funktion och hur liknande produkter ser ut idag via litteraturstudier, 

konkurrensanalys och användare. Komponentplacering av tekniska delar har undersökts. Det 

är viktigt att utföra en bred förstudie för att undvika resurskrävande omkonstruktioner och 

ändringar i ett senare skede (Johannesson et al., 2013). 

 
2.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien ligger till grund för de val av metoder och dess riktlinjer som applicerats i 

projektet. Genom sökning av vetenskaplig litteratur, vetenskapliga artiklar, internet och 
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tidigare examensarbeten har information kring produktsemantik, formspråk, uttryck och 

ergonomi undersökts. Litteraturstudier har utförts löpande under projektets gång då det är 

svårt att veta exakt vilken information som krävs för att nå ett tillfredsställande slutresultat. 

 
2.2.2 Kvantitativ undersökning 

En kvantitativ undersökning utfördes där sociala mediet facebook användes som forum för att 

nå ut till en så bred publik som möjligt. Syftet med undersökningen var att samla information 

om hur kaffebryggning sker i hemmet och dess koppling till individen. Undersökningen är 

uppbyggd med ett logiskt flöde och frågorna är direkta. Frågorna ordnades från minst 

känsliga fråga till mest känsliga fråga och från generella frågor till specifika frågor för att 

uppnå bästa resultat (Milton & Rodgers, 2013). 

 
2.2.3 Konkurrensanalys 

En marknadsanalys har utförts hos återförsäljaren Elgiganten som befinner sig i Välsviken i 

Karlstad genom att titta på existerande kaffemaskiner med fokus på form, färg, material, 

funktion och användargränssnitt. Ytterligare marknadsanalys har gjorts på 

prisjämförelsesidan prisjakt.se där en jämförelse hos de högst rankade kaffebryggarna har 

granskats utifrån produktinformation och konsumentåsikter. 

 
2.2.4 Trendanalys 

En trendanalys hos inredningsmagasinet Residence utfördes för att ta reda på vilka trender 

som finns i hemmen år 2018. Information har även sökts på livsstilssajten My Domain 

angående kökinredingsstrender år 2018. Samt HouseBeautiful som ägs av Hearts Magazine 

UK vilket bl.a. beskriver nuvarande och kommande trender för kök och köksapparater. 

 
2.2.5 Undersökning av köksöverskåp 

En dialog fördes per telefon hos IKEAs kundservice med syfte att ta reda på installation- och 

monteringsmöjligheter för kaffemaskinen. Även mått till deras kökssystem METOD 

undersöktes med hänsyn tillskåpskivornas tjocklek samt hur stort avstånd de rekommenderar 

mellan köksbänkens överkant och köksöverskåpens underkant. 

 
Information kring rekommenderade mått för uppbyggnad av ett hemmakök undersöktes på 

svensk fastighetsförmedlings hemsida. 

 
2.2.6 Komponentplacering av tekniska delar 

Ingående tekniska komponenter och dess koppling till varandra presenterades av 

uppdragsgivaren med ett tillhörande flödesschema. Test av dess placering samt rumsliga 

förhållanden utfördes i en fysisk modell med tänkta ytterdimensioner för chassi och 

komponenter. De tekniska komponenterna skars ut i polyetenskum där dess yttersta 

dimensioner hämtades från CAD-modeller som tilldelats av uppdragsgivaren. Testerna ägde 

rum i Karlstads universitets verkstad med syfte att tydligare bestämma varje komponents 

layout innan vidare arbete utfördes i CAD. 
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2.3 Produktspecificering 

Produktspecifikationen skall spegla det som resulterar ur produktframtagningsprocessen 

(Johannesson et al. 2013). Ingående information från förstudien granskas och utvärderas. 

Relevant information samt data delas in i en funktionsanalys för att förstå vilka funktioner 

och delproblem produkten har. Därefter utvecklas en Olssons kriteriematris där funktioner 

och delproblem omformuleras till enskilda lösningsoberoende kriterier. 

Produktspecifikationen utvecklas och uppdateras allt eftersom kunskapen om produkten blir 

mer djupgående. 

 
Produktspecifikationen måste godkännas av uppdragsgivaren för att arbete ska kunna tas 

vidare till nästa fas i produktframtagningsprocessen. 

 
Ett visuellt tema bildas som ett bildkollage med syfte att visa på typiska detaljer och färger 

som eftersträvas i produkten, detta kan senare hjälpa och styra idéskapandet (Österlin, 2016). 

Det visuella temat är baserat på förstudien där trendanalysen har stort inflytande på de former 

och färger som bör finnas i år 2018s köksapparater. Bilderna till de visuella teman som 

presenteras är tagna från pixabay.com vilket är en webbplats för bilder med creative 

common-licens och innebär att de är fria att använda utan att man behöver be om tillstånd 

från upphovsmännen för att använda dem. 

 
2.4 Konceptgenerering 

Konceptgenereringens syfte är att ta fram lösningar till de funktioner produkten kräver för att 

fungera. Produktens funktioner har delats upp i delfunktioner i en funktionsanalys för att 

enklare kunna hitta lösningar till enskilda delproblem, dessa kan sedan slås ihop till en 

totallösning (Johannesson et al., 2013). Genom relevanta kreativa metoder tas 

konceptlösningar fram till delfunktionerna och utvärderas därefter med hänsyn till 

realiserbarhet i koppling till kriteriematrisen. 

 

2.4.1 Idégenerering 

 

Brainstorming 
Brainstorming går ut på att i grupp ta fram så många idéer som möjligt till en frågeställning. 

Alla deltagande skriver ner idéerna de får på t.ex. post-it-lappar/Whiteboard/papper, när 

idéskrivandet börjar avta i hastighet bryts tillfället för den frågeställningen och alla idéer sätts 

upp på en vägg/whiteboard.En mötesledare utses som styr vilken frågeställning som 

behandlas då det kan vara flera olika under hela brainstormingtillfället(Nilsson et al., 2015). 

 
Närvarande deltagare under den utförda idégenereringssessionen är väl bekanta med den 

kreativa processen och studerade på Karlstads universitet. 

 

2.4.2 Idéutvärdering 

De idéer som har genererats sållas på orimliga och icke-realiserbara koncept samt de som inte 

kan uppfylla kraven i kriteriematrisen. 
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2.5 Konceptutvärdering och konceptval 

Kvarvarande lösningsalternativ från idéutvärderingen jämförs med varandra samt 

produktspecifikationen för att stämma av huruvida krav och funktioner uppnåtts. 

Lösningsalternativen analyseras, utvärderas och jämförs mellan alternativens totala 

“värde/kvalité”, detta måste göras innan ett beslut kan fattas (Johannesson et al, 2013). 

“Värde/kvalité” bestämdes med hjälp av en elimineringsmatris samt en relativ 

kriterieviktsmatris. 

 

2.5.1 Elimineringsmatris 

En första utvärdering gjordes med en elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz (Johannesson 

et al., 2013). Elimineringsmatrisen kontrollerar att ett koncept löser huvudproblemet och 

uppfyller alla krav, är realiserbart, inom kostnadsramen, säker och ergonomisk, passar 

företaget samt att det finns tillräckligt med information omkring lösningsförslaget för att 

implementeras. Elimineringskriterierna och dess beslut om vidare fullföljning ska utföras 

utgår från Ja (+), Nej (-), Mer info krävs (?) och Kontroll mot produktspecifikation (!). 

 

2.5.2 Relativ kriterieviktsmatris 

Kvarvarande lösningsförslag efter elimineringsmatrisen gick igenom en relativ 

kriterieviktsmatris enligt Pugh (Johannesson et al., 2013). Lösningsförslagen jämförs med en 

vald referenslösning. Kriterierna till kriterieviktsmatrisen valdes utifrån de problem som 

lösningsförslagen försöker attackera. Hur väl ett lösningsförslag attackerar problemet jämfört 

med referenslösningen bestämdes enligt: sämre (-) , lika bra (0) eller bättre (+) och avgör 

endast hur bra en lösning uppfyller varje kriterium. Summan av samtliga kriterier avgör om 

ett lösningsalternativ vidareutvecklas eller inte. Det lösningsalternativet med högst summa är 

det bäst lämpade lösningsförslag till problemet. 

 

2.6 Layoutkonstruktion och prototyp 

Den valda konceptlösningen ska nu vidareutvecklas, målet är att skapa ett underlag som 

beskriver en funktions- och användningsriktigt produkt. Produkten skall definieras utifrån 

form, arkitektur och layout. Arkitektur avser produktens funktionella delars samverkan, 

förhållanden och gränssnitt. Delarnas rumsliga förhållanden samt förhållanden till varandra 

beskriver produktens layout (Johannesson et al., 2013). 

 

2.6.1 Skisser 

Skisser skapades vilket lägger grunden till det arbete som vidare ska modelleras i CAD. 

Gränssnitt, layout och design till ingående delar undersöktes med hjälp av skissandet. Det 

skedde i olika stadier underutvecklingsprocessen och arbetades vidare på allt eftersom 

förståelsen för produkten blev djupare. Skisserna gav en grundläggande uppfattning om den 

gestaltning som skulle uppnås. 

 

2.6.2 3D-modell i CAD 

3D-modellering i CAD har utförts i programmet Creo Parametic 3.0 inre komponenters 

rumsliga förhållanden samt layout presenteras enligt uppdragsgivarens instruktioner. 
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3. Resultat 

 
3.1 Projektplanering 

Projektplanen visar den struktur som följts under examensarbetet och kan ses i Bilaga 1. 

 
Organisation och dokumenthantering 

Organisation och dokumenthantering finns beskriven i Bilaga 1. 

 
Projektmodell 

Projektmodellen består av en milstolpeplan, se Bilaga 1, work breakdown structure (WBS), 

se Bilaga 2, och ett Gantt-schema, se Bilaga 3. 

 
Riskbedömning 

En riskbedömning utfördes på projektet där risker för projektet har identifierats och tilldelats 

en riskfaktor samt en föreslagen åtgärd. De största riskerna bedöms vara för ambitiösa 

projektmål och för få idéer. Föreslagen åtgärd till dessa risker är att stämma av med 

handledare och uppdragsgivare samt att ha idégenerering i grupp. Den fullständiga 

riskbedömningen kan ses i Bilaga 1. 

 

 
3.2 Förstudie 

3.2.1 Litteraturstudie 

Produktsemantik 

Produktens funktion skall kommunicera med användaren genom formen, ytan och utseendet 

(Österlin, 2016). En knapp kan vara utstickande från en yta och ha en kontrasterande 

färgsättning mot ytan för att uppmana till att klicka på den eller en vattenkran kan uppmana 

till att vrida handtaget åt motsatta håll vid temperaturinställning som uttrycks med blått för 

kallvatten och rött för varmvatten. Budskapet ska ha en tydlig utformning, lagom komplex 

och stämma överens med individens referensramar (Österlin, 2016). I detta projekt handlar 

det om en helt ny produkt som inte har några föregångare och då är det extra viktigt att den 

får en utformning som fungerar helt naturligt (Österlin, 2016). 

 

 
Uttryck och formspråk 

Formen spelar stor roll på ett objekts uttryck, till exempel kan en pyramid vars nederdel är 

bred relativt till dess överdel uttrycka stabilitet. Enligt Österlin (2016) kan ett objekts uttryck 

beskrivas utifrån karaktär, identitet och funktion. Karaktär tolkar vi genom utseendet och 

känslan som upplevs i en produkt. Skarpa och kantiga former kan upplevas som obehagliga, 

omvänt upplevs rundade former vid vissa tillfällen som mjuka och vänliga.Implementering av 

negativ semantik i produktens uttryck och formspråk kan resultera i positiva känslor, t.ex. 

nyfikenhet och överraskning. Beroende på vad produktens utformning efterliknar kan  

positiva känslor uppkomma vid korrekt användning av negativt kopplade uttryck i form och 
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färg (Hung et al. 2017). Detta påverkar den emotionella ergonomin hos en produkt och är 

viktig för användarens välmående vid kontakt med produkten. Identitet hos en produkt kan 

skapa förtroende för produkten genom huvudformer, färgsättning och ytstruktur och kan visa 

på företagets förmåga att bedriva sin verksamhet. Ett företag som har lyckats inom sin 

bransch har ofta en stark identitet i sina produkter, detta är väl representerat i bilindustrin där 

formen hos en bil snabbt indetifierar vilket företag som har tillverkat den. Slutligen ska 

produktens uttryck uppmana till dess funktionella delar vilket är viktigt för en bra kognitiv 

ergonomi. 

 
Ergonomi 

Fysisk ergonomi har studerats angående utformning av handtag till termos och filterhållare. 

Det är viktigt att handtagen är väl utformade ur ett ergonomiskt perspektiv för att minska 

skaderisk vid användningen genom ett bekvämt och stadigt grepp. Ett bra utformat handtag 

ger en känsla av säkerhet hos användaren vilket ökar tillförlitligheten till produkten och 

förbättrar den emotionella ergonomin. Emotionell ergonomi syftar till hur man känner inför 

produkten när den används, upplevs den exemeplvis som säker och trevlig eller upplevs den 

som otrevlig och provocerande. Ett väl utformat handtag underlättar dessutom hanteringen av 

filterhållaren och ökar precisionen vid dess placering i fästet till filterhållaren. Eftersom 

produkten kommer att bära varm massa och potentiellt hett vatten vill man att användaren 

känner sig säker i dess handhavande. 

 
Helmut Strasser har utfört ett arbete med avseende på ergonomi för handhållna verktyg som 

presenteras i boken Assessment of the Ergonomic Quality of Hand-held Tools and Computer 

Input Devices. 

 
Vid ett handhållet verktyg är det av stor vikt att arm och hand erhåller en så naturlig position 

som möjligt samt att maximera kontaktytan mot verktyget för bästa kraftöverföring. Det 

underlättar handhavandet och förminskar skaderisk (Strasser, 2007). Fingrarnas vinkel i 

relation till underarmen vid ett neutralt grepp om ett tvärställt handtag är 70 grader, Figur 1 

illustrerar detta. 
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Figur 1.Fingrarnas vinkel relativt underarmen 

för ett neutralt grepp vid ett tvärställt handtag efter Strasser (2007). 

 

 

 
 

Helmut Strasser visar också på att ett cylindriskt handtag som är tjockare i mitten och gradvis 

smalnar av medger en större kontaktyta mellan hand och handtag. Således uppnås ett bättre 

grepp. Figur 2 illustrerar detta. 

 

 
Figur 2. Jämförelse av kontaktyta för två 

olika handtag efter Strasser (2007). 
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I Tabell 1 nedan visas rekommenderade dimensioner för ett handtags utformning enligt 

Bullinger och Solf (Strasser, 2007). Dessa mått är framtagna med avseende på 

kraftöverföring i rotation- och translationsrörelse. Måtten anses vara riktlinjer till de handtag 

som utformas i detta arbete. 

 
Tabell 1. Diagram med rekommenderad längd och diameter för ett handtag 

till ett arbetsverktyg efter Strasser (2007) 

 

 

 

Längd 

I 

[mm] 

Diameter 

D₁  

[mm] 

Diameter 

D₂  

[mm] 

Minimal 90 34 24 

Medium 100 38 28 

Maximal 120 42 32 

 

 

Genom att använda vanliga och igenkännande symboler på knappar underlättas förståelsen 

för dess funktion och behovet av kompletterande text försvinner. Play/pause på en 

fjärrkontroll eller en På/Av-knapp (se Figur 3) är bra exempel. De har länge beskrivit samma 

funktion och vi förstår vad knappens uppgift är utifrån dess symbol. Detta stärker den 

kognitiva ergonomin för produkten vilket innebär hur väl vi tolkar produktens funktion 

utifrån det vi ser. 

 

Figur 3. På/Av-knapp för olika produkter, markerat med blått. 
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3.2.2 Trendanalys 

Kök år 2018 återbesöker äldre stilar och bearbetar in dem i moderna stilar, gärna unikt 

utformat till din egen fantasi. Det börjar bli trendigt att stå ut från mängden. Färgat kakel, 

golv av betong, obehandlat trä mixas med moderna former och metalldetaljer. Helvita kök 

byts ut mot flertonade kök (se Figur 4). Mörkgrå och svart, svart och ljust trä, vitt och mörkt 

trä, svart och vit marmor är bara några kombinationer som börjar dyka upp, vildare 

kombinationer är bättre. Subtila patina accenter växer i intresse, dessa skapar en tidlös känsla 

i köket. Traditionella layouter återbesöks och köksön sätter prägeln i det nya köket. 

Undangömd teknik blir mer eftersökt (mydomain, 2018) t.ex. dörr eller lucka till kyl, frys och 

diskmaskin kan snyggt smälta in i köket med paneler som liknar resten av köksluckorna. 

Kökets väggar kan påverka mycket för att uppnå ett unikt kök, annorlunda och speciella 

motiv med spännande färger och textur väcker liv i köket. Köksbänken får gärna vara i 

rostfritt stål, massivt trä eller av marmor vilket ger substans till rummet. Ett äldre enformigt 

kök kan livas upp med inslag av större kontrasterande ytor av exempelvis trä. 

 

Figur 4. Olika IKEA-kök med varierande färg- och tonsättning. Tillstånd att använda bilderna 

har givits av IKEA. 

Svängd design dyker upp i hemmen med 70-talets former och färger i fokus enligt 

inredningsdesignern Athena Calderone (residencemagazine, 2018). 
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Köksapparater är i allt större utsträckning en del av vår dagliga rutin i 

köket och mycket pengar spenderas på dem. Detta sätter press på design 

och funktionalitet. I helhet med kökstrender är det inte fashionabelt med 

en kritvit apparat vilket har öppnat upp för pastellfärger, skarpa nyanser 

av bland annat rosa, grönt och blått i samband med rundare former. 

Genom att para ihop dessa med krom och rostfritt stål uppnås en mer 

sofistikerad look (housebeautiful, 2018). Produkter från Kitchen Aid och 

Smeg (se Figur 5) är trendsättare i dagens kök och har ett utbud som 

täcker de mesta av ett modernt köks behov. 

 

Figur 5. Orange kyl av 

märket SMEG. Tillstånd 

att använda bilden har 

givits av SMEG. 
 

3.2.3 Kvantitativ undersökning 

Den kvantitativa undersökningen (se Bilaga 4) delades upp i två delar. Första delen fokuserar 

på bryggning i hemmet, kaffemaskinens funktioner och personlig koppling till kaffe. Andra 

delen av undersökningen ställer frågor kring en automatisk kaffebryggare med fokus på 

användning. 

 
Del ett: 

95% av svarande brygger kaffe i hemmet och majoriteten brygger kaffe hemma 1-2 gånger 

per dag. Den vanligaste bryggmetoden är filterbryggning. Majoriteten av svaranden har 

kaffemaskinen i sitt kök, placerad på köksbänken, i en hylla eller på ett separat bord. 

 
Utifrån frågan “Vad tycker du om hos din kaffebryggare?” utgör majoriteten av svaren att 

kaffebryggaren är snabb, enkel att använda och förstå samt snygg. Det som efterfrågas hos 

kaffebryggaren är en timer, enkel rengöring och att kaffemaskinen ska ta upp mindre 

plats/enkel att lägga undan. Den största andelen av svaranden dricker olika sorters kaffe. 

Påverkande faktorer på vilket kaffe de köper är pris, man söker variation eller att man inte har 

ett favoritkaffe. Ifall man inte brygger kaffe hemma beror det oftast på tidsbrist, att man tar  

en kaffe på jobbet eller i skolan. Till slut ställdes frågan “Vad betyder kaffe för dig?”, större 

mängd av svaren kopplar kaffe till en lugn stund, sinnesro, sällskap och en smakupplevelse. 

 
Del två: 

Om kaffemaskinen skall vara internetuppkopplad vill majoriteten göra det via Wifi. Justering 

av mängden kaffe som skall bryggas önskas ske via knapptryck upp/ner, vred eller vara i 

form av en touch-knapp. Den feedback som önskas av en operation är ett fysiskt klick. 

 
3.2.4 Konkurrensundersökning 

Vid tidpunkten detta arbete utfördes existerar ingen direkt konkurrent till det tänkta konceptet 

på marknaden. Integrerad eller inte, helautomatiska kaffemaskiner är multifunktionella i det 
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avseendet att de brygger flertal olika kaffedrycker ex. macchiato, espresso, cappucino. Det 

finns alltså ingen integrerad filterbryggare. Undersökningen utfördes på de dyraste och mest 

omtyckta filterbryggare på marknaden enligt prisjakt.se samt integrerade kaffemaskiner på 

elgiganten.se. 

 
Integrerade kaffemaskiner 

Befintliga integrerade kaffemaskiner har undersökts hos elgiganten.se. Relativt en vanlig 

kaffemaskin har de mycket högt pris och ett minimalt urval. Utöver det är det fysiska 

fotavtrycket för en integrerad kaffemaskin stor. Tabell 2 visar data för undersökta integrerade 

kaffemaskiner. 

 
Tabell 2. Information om tre olika integrerade kaffemaskiner hos elgiganten 

Tre integrerade kaffemaskiner enligt elgiganten.se 2018-03-05 

Märke Modell Pris (SEK) Mått (h x b x d)(mm) 

Bosch CTL636ES1 (stål) 12 695 455 x 594 x 375 

Electrolux EBC54524OZ 19 195 455 x 594 x 361 

Siemens CT636LES1 12 495 455 x 594 x 385 

 
Samtliga modeller har inbyggd kaffekvarn och behållare för vatten, mjölk och kaffebönor i 

varierande storlek. Automatisk rengöring och avkalkning är befintligt hos alla tre produkter. 

Både Siemens och Bosch kan lagra 8 användarprofiler för att skräddarsy beredning av latte 

macchiato, cappuccino, espresso och traditionellt svart kaffe. Alla tre modeller kan laga två 

koppar samtidigt. 

 
Design och utseende är övergripande likt. Raka linjer och kantiga former. Till stor del svarta 

paneler detaljerat av matt stål vilket gör att produkten uppfattas som lyxig. Interaktion med 

de tre maskinerna sker på varierande sätt. Siemens har fysiska knappar och vred. Bosch har, 

utöver fysiska knappar och vred, även kapacitiva knappar. Electrolux har endast kapacitiva 

knappar. Alla tre modeller huserar en LCD-display. 

 
Filterbryggare 

Enligt prisjakt.se är de fem högst rankade filterbryggare alla av märket Moccamaster med 

rank, modellnamn och pris enligt Tabell 3. 
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Tabell 3. Information om fem olika filterbryggare från prisjakt.se 

Top fem filterbryggare enligt prisjakt.se 2018-03-05 

Rank Modell Pris (SEK) Mått (h x b x d)(mm) 

1 KB952 AO 1590 360 x 300 x 160 

2 KBGC982 AO 1899 355 x 165 x 325 

3 KBG962 AO 1775 325 x 170 x 355 

4 H931 AO 1379 355 x 325 x 165 

5 KBG741 AO 1789 390 x 320 x 170 

 
Samtliga modeller brygger 10 koppar med en vattentank på 1.25 liter, har automatisk 

avstängning och värmehållning. Det är enbart modell H931 AO som inte har ett droppstopp. 

Modell KBGC982 AO har även ett avkalkningsprogram. Färgerna är varierande där de två 

dyraste modeller har ett större urval (10-11 olika) av färg att välja på. Modell H931 AO har 

minst antal färgvariation (sex olika) att välja emellan. Konstruktionen som huserar inre 

komponenter är av metall och formen är rak och kantig. Filterhållaren samt kaffekannan är 

mer eller mindre klassiskt utformade. Det finns endast två knappar på Moccamasters 

maskiner, en för start av bryggning och en för värmehållning. Varmhållningen stängs av 

automatiskt efter en viss tid. 

 
Kommentarer för samtliga modeller säger att maskinen brygger gott kaffe och gör så snabbt, 

samt har en snygg design. Det relativt stora urvalet av färg uppskattas. Något som är 

genomgående är kvalitén hos kaffemaskinen, filterhållaren är för plastig och glaskannan 

känns skör. 

 
Hos Elgiganten finns det ett stort utbud av maskiner i den lägre prisklassen (200-700 SEK) 

med liknande färg- och materialtema. Svart/vit glansig plast ibland i kombination med 

aluminium/borstat stål eller plast som ska likna dessa. Kannans volym är till största del 1.25 

liter (10 koppar). Formen är den klassiska, en vattenbehållare bakom filterhållaren som är 

placerad över en kanna. 

 
Vid högre prisklass (800-2000 SEK) börjar färg variera i större urval samt former tar nya 

svängar med igenkännande märkesidentitet t.ex. KitchenAid kaffemaskinen som speglar 

designen i deras andra produkter. Funktionalitet ökar med pris. Ökande pris resulterar så 

småningom till samtliga funktioner; timer för start av bryggning, indikation för rengöring, 

aromkontroll, temperaturkontroll och kalkmätare. 

 
3.2.5 Undersökning av köksöverskåp 

Då uppdragsgivaren har i avsikt att presentera konceptet för IKEA har deras dimensioner 

samt installation undersökts. 
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IKEAs kök baseras på deras egna system METOD. Systemet innebär standardiserade mått, 

installation och montering. Bredd kan väljas i 200/400/600/800/1000 mm och djup 400/600 

mm. Måtten för bredd och djup är skåpets yttermått. Varje skåpsskiva har en tjocklek på 18 

mm, vilket medger att innermåtten förminskas 36 mm i bredd och höjd. Den bakre skivan 

som gränsar mot väggen är 2 mm tjock. Skåpdörren monteras utanpå sidoskivorna vilket inte 

påverkar djupet invändigt. De inre hyllplanen har fästpunkter i varierande höjd inuti skåpet 

som ökar konfigurationsmöjligheter för användaren. 

 
En dialog fördes med en anställd hos IKEA med syfte att ta reda på avståndet mellan 

bänkskivans överkant och överskåpens underkant; de rekommenderar 560 mm. 

 
Svensk fastighetsförmedling har en lathund för uppbyggnad av ett hemmakök och 

rekommenderar djupet hos överskåpen till 400 mm och avståndet mellan bänkskivans 

överkant och överskåpens underkant till 500 mm. 

 
På IKEAs hemsida hittades monteringsanvisningar för METOD-överskåp. METOD använder 

sig av permanenta förband vid montering, därför har nedmontering av överskåpen för att ge 

en enklare installation av kaffemaskinen uteslutits. 

 
3.2.6 Tekniska delar 

Vid ett besök på 3TEMPs kontor i Arvika presenterade uppdragsgivaren fysiskt de ingående 

komponenterna till kaffemaskinen och hur de relaterar till varandra samt vattenflödets 

ordning genom komponenterna. Detta visas schematiskt i Figur 6. 

 
Vattnet strömmar från en vattenledning in i ett reningsfilter. Reningsfiltret är inte en inre 

komponent till kaffemaskinen och saknas därför i flödesschemat. Reningsfiltret filtrerar 

vattnet på mineraler eller tillsätter mineraler, detta för att optimera den slutliga smaken för 

den aktuella bryggningen. Vattnet strömmar sedan vidare från reningsfiltret in i 

kaffemaskinen genom en inloppsventil (A), vidare fylls en kallvattentank (B) vilket fungerar 

som en vattenreservoar och kan tömmas snabbt vid behov. Kallvattentanken är försedd med 

en nivåsensor (C) som känner av när tanken är full eller behöver fyllas på med mer vatten. 

Efter det når vattnet en flödesmätare (D) vilken mäter av vattenflödet och når sedan pumpen 

(E) som bestämmer hastigheten på flödet. Vattnet värms sedan upp i två steg med hjälp av två 

blockelement (F och G) vilka båda är försedda med temperaturgivare (H och I) som 

kontrollerar vattentemperaturen under uppvärmningen. Efter uppvärmningen fylls en flush 

tank (J) där varmvattnet samlas. Med hjälp av ytterligare en temperaturgivare (K) kan vattnet 

slutligen rinna ut genom ventilen (L), med rätt temperatur, i en filterhållare där kaffepulvret 

har placerats som ger smak åt vattnet (M). Det färdiga kaffet rinner vidare ner i en termos 

(N). Komponentnamn och beteckning till flödesschemat hittas också i Tabell 4. 

 
Utöver de komponenter som brygger kaffet behövs ytterligare komponenter för att 

kaffemaskinen ska fungera korrekt. Ett uttag för ingående ström, ett Power Supply (PSU) 

som förser varje komponent med ström och ett kretskort vilket sammankopplar de inre 
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komponenterna och ser till att allt fungerar korrekt. Insidan av chassit ska också kläs med 

isolering för att motverka värmespridning ut ur maskinen. 

 
Tabell 4. Komponentnamn tillbeteckningarna i flödesschemat till HIPSTER-systemet 

ID Komponent 

A Inlopssventil 

B Airbreak- kallvattentank 

C Nivåsensor 

D Flödesmätare 

E Pump 

F Blockelement 

G Blockelement 

H NTC-tempgivare till blockelement 

I NTC-tempgivare till blockelement 

J Flush tank 

K NTC-tempgivare 

L Ventil till flush tank 

M Filterhållare 

N Termos 
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Figur 6. Flödesschema för HIPSTER-systemet. 
 

 

 

Dimensionering och komponentplacering 

Största dimensionering för chassit till kaffemaskinen grundas utifrån undersökning av 

köksöverskåp. Maskinen ska få plats att installeras i ett överskåp vars bredd och djup är 400 

mm respektive 400 mm. Tjockleken hos sidoskivorna medger att en inre skåpsbredd på 364 

mm kvarstår. Kaffemaskinens höjd begränsas av höjden hos den högsta inre komponenten 

(blockelementen). 

 
Varje enskild komponent skars ut i polystyrenskum med hjälp av en värmetråd. 

Dimensionerna är något förstorade för att säkerställa att placeringen fungerar med tillräckligt 

utrymme för fästelement, strömkablar och vattenledningar. 

Placeringen för vissa komponenter är dock något begränsade. Inloppsventilen (A) och 

kontantuttaget bör placeras längst bak för enkel och diskret anslutning. Flush tanken (J) bör 

placeras centrerat i framkant för att göra placering av filterhållaren så enkelt och naturlig som 

möjligt när kaffemaskinen har monterats i överskåpet. 

 
Den preliminära komponentplaceringen som togs vidare för att bearbetas i CAD kan ses i 

Figur 7. Den visar en bottenplatta i papp vars samtliga ytterkanter har en längd på 350 mm 



23 
 

där en markering 10 mm innanför ytterkanterna finns som markerar utrymmet till isoleringen. 

Den enda komponent som inte skars ut i polystyrenskum var kretskortet som, enligt 

uppdragsgivaren, kan formas utefter behov senare i tillverkningsprocessen. 

 

 

 

 

Figur 7. Test av komponentplacering - vit kartong representerar bredd och djup för 

kaffemaskinens chassi, utskurna block av polystyrenskum representerar komponenter. 

 

 

3.3 Produktspecificering 

Produktspecifikationen bildas tillsammans av funktionsanalysen och kritieriematrisen. 

 
3.3.1 Funktionsanalys 

De egenskaper som anses viktigast för produkten listades i en funktionsanalys (se Bilaga 5). 

Egenskaperna uppdelas i klasserna Huvudfunktion (HF), Nödvändig (N) och Önskvärd (Ö). 

Egenskaperna har tilldelats ett funktionsområde vilka är: Handhavande&basfunktioner, 

ergonomi, konstruktion och produktion. 

 
Huvudfunktionen hos kaffemaskinen är att värma upp vatten till en bestämd temperatur. 

Nödvändiga funktioner för ett tillfredsställande användande anses vara att relevant 

information visas för användaren, inmatning av en operation ska ha en tydlig 

bekräftelse/feedback, kunna erbjuda profilinställning för manuellt inställda bryggningar samt 

att kunna kopplas till internet via wifi. Önskvärda funktioner är bl.a. ergonomiskt utformade 

handtag. Det leder till ett bekvämt och säkert handhavande av filterhållare och termos, detta 

är viktigt då det är varm/het substans som förflyttas. Det är också önskvärt att produkten i 

helhet uttrycker kvalité så att kunden känner sig nöjd, samt att underlätta rengöring. Önskvärt 

är också att underlätta montering av kaffemaskinen i ett överskåp. 
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3.3.2 Kriteriematris 

Kriteriematrisen består av 33 kriterier varav 20 krav och 13 önskemål. Den fullständiga 

kriteriematrisen finns i Bilaga 5. 

 
Kriteriematrisen utgår från funktionsanalysen och har utförts enligt Olssons kriteriematris. 

Funktionerna delas in i kriterium där de rankas som krav eller önskemål. Ett krav är ett 

kriterium vilket måste finnas med i produkten. Ett önskemål graderas från 1-5. 5 är mycket 

önskvärt och 1 nästan inte alls önskvärt. Alla nödvändiga funktioner från funktionsanalysen 

konverteras direkt till krav och önskvärda funktioner till önskemål. Ett önskemåls gradering 

mellan 1-5 bestäms subjektivt där en relativ avvägning görs om hur viktig kriteriet är för den 

slutgiltiga produkten. Utöver detta finns krav på produktens maximala mått, materialval, el- 

standard och tillverkningspris. Produktens maximala mått grundas utifrån undersökningen om 

köksöverskåp. 

 
3.3.3 Visuellt tema 

Det första bildkollaget (se Figur 8) har i syfte att inspirera produktens utformning och 

ska förmedla följande element, känslor och material: 

● Precision och exakthet 

● Flöde i form 

● Slitet 

● Glansigt 

● Svängda former 

● Kaffe i vardagen 

● Kontraster i mörkt och ljust 

● Nytt och gammal 

● Enkelhet 

● Digital era, uppkopplad 

● Keramik 
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Figur 8. Visuellt tema som är inspiration till produktens utformning. Bilder tagna från 

Pixabay.com. 

Figur 9 visar ett andra bildkollage med syftet att inspirera till följande formspråk och detaljer: 

● Sammanvävda former 

● Kantigt och vasst 

● Svängda former 

● Utstickande detaljer 

● Geometrisk upprepning 

● Oregelbundna detaljer 
 

 

Figur 9. Visuellt tema som är inspiration till produktens utformning. Bilder tagna från 

Pixabay.com. 

 

3.4 Idégenerering och idéutvärdering 

Idégenereringen har haft i syfte att ta fram lösningar på delproblem som finns hos det 

grundkoncept som presenterats av uppdragsgivaren. Ett krav från uppdragsgivaren var att 

installera kaffemaskinen i ett överskåp. Vatten behöver på något sätt rinna från ovansidan av 

en skåpsskiva, där maskinen är installerad, till undersidan av en skåpsskiva där filterhållaren 
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är fäst. Vattnet som rinner är upphettat och ger upphov till ånga vilken kan påverka känsligt 

material negativt, såsom trä, omkringliggande kaffemaskinen. På något sätt behöver 

exponerat känsligt material skyddas mot ångan. Detta resulterade i att idégenereringen utgick 

från frågan “hur kan man hindra ångan från att komma i kontakt med omkringliggande 

känsligt material?” 

 
3.4.1 Idégenerering 

Idégenereringen utfördes som en brainstorming. Några av resultaten från brainstormingen 

listas nedan. 

 
● Olika infästningar av filterhållaren 

● Tillägg av komponenter som tätar ytor, bl.a. gummerade metallplattor 

● Hävarm som pressar ihop ytor och därmed tätar 

● Permanenta tätningsmedel som bl.a. fog och plastic padding 

● Tillägg av komponenter till kaffemaskinen 

● Avlägsnande av material i skåpet 

 

 
3.4.2 Idéutvärdering 

Idéerna från idéegenerering sållades på icke-realiserbara idéer och de som inte uppfyller 

kraven i kriteriematrisen. Vissa idéer sammanfördes och blev realiserbara samt uppfyller 

kraven i kriteriematrisen. 
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3.5 Konceptval 

Totalt var det nio koncept som utvecklades och kvarstodfrån idégenereringen samt 

idéutvärderingen. 

 
Koncept A, fjäderladdade armar till fästet för filterhållaren 

4 stänger försedda med någon typ av fjäderfunktion. Dessa håller fast fästet till filterhållaren. 

Vid placering av filterhållaren trycker man fram och armarna drar upp filterhållaren mot ut 

mynningen vilket resulterar i en kraft upp som tätar mot ånga. Figur 10 illusterar koncept A. 

 

Figur 10. Koncept A, fjäderladdade armar till fästet för filterhållaren. 
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Koncept B, tätning av borrat hål 

En ihålig gummi-/silikon cylinderformad tätningsring monteras i det borrade hålet som ska 

linjera med vattenutloppshålet hos kaffemaskinen och leder ner till filterhållaren. 

Tätningsringen fästs sedan med hjälp av två cylindriska metallplattor (alt. annat material) 

som har ett L-format tvärsnitt. En metallplatta bör installeras på undersidan av träskivan som 

täcker hela fitlerhållarens area mot träskivan. Figur 11 illusterar koncept B. 

 
Koncept B kan och bör kombineras med andra koncept som innefattar att vatten ska forsa 

genom ett hål eller liknande lösning för att nå filterhållaren. 

 

Figur 11. Koncept B, tätning av borrat hål. 
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Koncept C, hela kaffemaskinen undersida exponeras 

Istället för att avlägsna material till ett hål så avlägsnas hela arean som kaffemaskinens 

undersida tar upp. Detta förminskar närliggande känsligt material som trä i närheten av 

filterhållaren. Figur 12 illusterar koncept C. 

 

 
 

Figur 12. Koncept C, hela kaffemaskinen undersida exponeras. 
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Koncept D, singel fjäderladdad arm 

Efter att filterhållare har placerats korrekt viker man ner en arm som är installerad på någon 

sida av filterhållare. Armen trycker upp filterhållaren mot undersidan av träskivan och tätar 

mot ångläckage. Samma princip som Koncept A. Figur 13 illusterar koncept D. 

 

 
 

Figur 13. Koncept D, singel fjäderladdad arm. 
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Koncept E, utdragbar kaffemaskin 

Kaffemaskinen installeras i en utdragbar konstruktion. Vid utdraget läge kan kaffebryggning 

påbörjas och skapar distans mellan filterhållare och känsligt material under tiden man 

brygger. Figur 14 illusterar koncept E. 

 

 

 

 

Figur 14. Koncept E, utdragbar kaffemaskin. 
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Koncept F, gängat filterfäste 

Filterfästet är något koniskt format nästan som en kabin eller som ett hustak som samlar upp 

ångan. Toppen på filterfästet har en cylindrisk gängad del som kan skruvas fast inuti 

kaffemaskinen eller i hålet i skåpskivan. Figur 15 illusterar koncept F. 

 

 

 

 

Figur 15. Koncept F, gängat filterfäste. 
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Koncept G, filterfäste med klickinfästning 

Filterhållaren är försedd med en övre kant som passar in i en motsvarande kant, under 

träskivan. Dessa passar ihop med en klickinfästning. Figur 16 illusterar koncept G. 

 

 
 

Figur 16. Koncept G, filterfäste med klickinfästning. 
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Koncept H, utstickande underdel till kaffemaskinen 

Kaffemaskinen har en utstickande underdel vilket lämnar ett mindre rum mellan filterfäste 

och vattenutloppet. Detta mellanrum avgränsas med en platta med små hål i. Vattenångan 

stiger upp genom hålen och samlas i mellanrummet där det sedan kondenserar. Detta 

förhindrar att ångan sprids ut åt sidorna om maskinen och skyddar mot kondensering på 

känsligare omkringliggande material. Figur 17 illusterar koncept H. 

 

 
 

Figur 17. Koncept H, utstickande underdel till kaffemaskinen. 
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Koncept I, ångan samlas i flushtanken 

Flushtanken är försedd med ett rör, från taket av filterfästet upp in i flushtanken, där ånga kan 

stiga upp. Konstruktionen för filterfästet är också försett med ett slags tak, liknande koncept 

F, och leder ångan upp mot röret. Figur 18 illustrerar koncept I. 

 

Figur 18. Koncept I, ångan samlas i flushtanken. 
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3.5.1 Elimineringsmatris 

Första konceptsållningen utfördes med en elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz (se tabell 

5). Koncept A, D, E, G och I sållades. Sållade koncept anses inte vara säkra och 

ergonomiska, realiserbar och inom kostnadsram. Ytterligare passar inte koncept A, D och E 

företaget. 

 
Koncept B, C, F, och H gick vidare till att utvärderas i en relativ beslutsmatris (se tabell 6). 

 
Tabell 5. Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz 

 Elimineringsmatris för koncept A-H Elimineringskriterier: 
 (+) Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(-) Nej 

(?) Mer info krävs 

(!) Kontroll mot produktspec. 

Beslut: 

(+) Fullfölj lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer info 

(!) Kontroll mot produktspec. 

Kommentar Beslut 

A + + + + - - + Klämrisk, extra 

moment vid användning 

som kan bli omständigt 

och känns inte som hög 

kvalité 

- 

B + + + + + + + 
 

+ 

C + + + + + + + 
 

+ 

D + + + + - - + Klämrisk, extra 

moment vid 
anvnändning som kan 

bli omständigt och 

känns inte som hög 

kvalité 

- 
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E + + + - - - + Många olika delar 

utöver kaffemaskinen 

och sänker uppfattning 

om kvalité. Finns en 

klämrisk 

- 

F + + + + + + + 
 

+ 

G + + + + - + + klämrisk och omständig - 

H + + + + + + + 
 

+ 

I + + - - + + + Behöver stora ändringar 

i konstruktionen av 

flushtanken 

- 
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3.5.2 Relativ beslutsmatris 

Tabell 6 visar beslutsmatrisen och de koncept som gått vidare från elimineringsmatrisen. 

Koncept B, C, F och H jämförs där koncept B har valts som referenskoncept. Resultatet visar 

att koncept H är det bäst lämpade konceptet. 

 
Tabell 6. Relativ beslutsmatris. 

Kriterium Alternativ 

B(ref) C F H 

Så får delar som möjligt  

 

 

 
D 

A 

T 

U 

M 

+ - + 

Ergonomiskt utformad 0 0 0 

Enkel att förstå och 

använda 

0 - 0 

Enkel att rengöra + 0 + 

Hindra ångläckage 0 + + 

Estetiskt tilltalande 0 0 0 

Lätt kunna byta ut 

enskilda komponenter 

+ + + 

Summa + 
 

3 2 4 

Summa 0 
 

4 2 3 

Summa - 
 

0 2 0 

Nettovärde 0 3 0 4 

Rangordning 3 2 3 1 

Vidareutveckling Nej Ja Nej Ja 
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3.5.3 Slutligt konceptval 

Koncept  H  blev det slutliga valet uppdragsgivaren valde. 

 
Koncept C och H är väldigt lika bortsett från att koncept H tar hand om ångläckage på annat 

sätt och faktiskt attackerar det problemet direkt. Ångläckage var det stora problemet som sågs 

hos kaffemaskinen och var högt prioriterat att lösa. Koncept C kräver att en stor mängd trä 

avlägsnas från skåpsskivan där den ska monteras och kan komma att påverka skåpets 

hållfasthet vilket var något uppdragsgivaren påpekade och ville förminska. 

 
Enligt uppdragsgivarens erfarenhet och tester är mellanrummet vilket ska samla in ånga i 

koncept H inte nödvändigt. Det kan bytas ut mot en koniskt formad överdel, likt koncept F. 

Ångan stiger och kondenserar vid kontakt med ytan. Dimensionerna till filterfästet ändrades 

inte på grund av detta. 

 

3.6 Layoutkonstruktion 

 
3.6.1 Skisser 

Under skissandet utforskades en stor mängd utföranden av knappar, symboler, skärmar och 

detaljer. Skissandet resulterade i att utforma den platta framsidan av filterfästet med en vinkel 

och på så sätt kan filterhållaren ledas mot skenorna om dess initiala placering blivit för högt 

upp. Filterfästets skenor som filterhållaren vilar mot bestämdes att förbli utstickande och 

nedböjda för att ackommodera placering av filterhållaren. Skisserna till kaffemaskinen ses i 

Figur 19. Skisser utfördes också för att testa olika utföranden av filterhållaren, dessa kan ses i 

Figur 20. 

 
Skisser kaffemaskin 

 

 
 

Figur 19. Skisser till kaffemaskinen. 
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Skisser filterhållare 
 

 
 

 

Figur 20. Skisser till filterhållare. 

3.6.2 3D-modellering i CAD 

Komponentplacering enligt Figur 7 var utgångspunkten för arbetet i CAD. Här tilläts 

layouten bli mer kompakt och yttersta dimensioner för chassit förminskades. Bredd 320 mm, 

djup 306 mm och höjd 104 mm. Chassit består av fyra delar, en baksida, framsida, tak och 

botten. Botten innefattar också sidoväggarna. Alla delar till chassit har en väggtjocklek på 3 

mm. Samtliga inre sidor är försedda med 10 mm tjockt isoleringsmaterial (rektangulära gula 

delar i Figur 21) som kommer att hålla värmen inne i maskinen. 

 
Materialet till chassit är tänkt att vara en UL94 5VA-klassad ABS-plast för att uppnå 

kriterium nr 14 i kriteriematrisen NSF- och FDA-certifierade material. 
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Komponentplacering 

Figur 20. Komponentplacering. 

Ett exempel av användargränssnittet bestämdes utifrån projektledarens logik samt lärda 

kunskaper från projektet och har fokuserat på att förbättra den kognitiva ergonomin hos 

produkten. En illustrering av detta kan ses i Figur 22. På/Av-knappen sitter i ena övre hörnet 

vilket man oftast förväntar sig att den ska vara. Knapparna till användarprofiler har olika 

form, storlek och orientering för att underlätta olika använders minne av vilken knapp man 

har ställt in en inställning till. Gruppering av samtliga knapparna har bestämts utifrån dess 

samhöriga funktion. WPS-knappen sitter på ena sidan av maskinen då den bara kommer att 

användas ett fåtal gånger under kaffemaskinens livslängd. 

 
Fästet till filterhållaren är placerat på centrumlinjen av kaffemaskinens framsida då det anses 

vara mest intuitivt enligt projektledaren. 

 
Lista till knapparnas tänkta funktion 

Baseras på förstudien och uppdragsgivarens krav: 

1. På/Av 

2. Start av bryggning 

3. Mängd kaffe 

○ Minska mängd kaffe 

○ Öka mängd kaffe 
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4. Inställning av bryggtemperatur 

○ Öka temperatur 

○ Minska temperatur 

○ Set temperatur 

5. Tidsinställd bryggning 

○ Inställning av timme 

○ Inställning av minut 

○ Ställ in/Starta tidsinställd bryggning 

6. 3 inställningsbara användarprofiler 

○ Profil 1 

○ Profil 2 

○ Profil 3 

○ Börja/Spara profilinställning 

7. WPS-knapp för uppkoppling till WiFi 
 

 
 

Figur 22. Renderad kaffemaskin och filterhållare i nyanser av blått och vitt med numrering 

till dess funktionella knappar. 

Filterhållaren är oktagonalt konformad och handtaget följer dess formspråk. Eftersom 

filterhållaren kommer vara synlig under större delen av tiden kaffemaskinen används är det 

viktigt att den har ett spännande utseende. Handtaget är vinklat 70˚ vilket ser till att 

användarens hand erhåller en naturlig position vid handhavandet. Filterhållaren kan ses i 

Figur 23. 



43 
 

 

Figur 23. Renderad filterhållare i vitt och blått. 

Den estetiska designen av kaffemaskinens framsida är ett exmpel på hur den skulle kunna 

utformas. Displayen vilken är placerad i mitten sträcker sig med smala linjer till framsidans 

över- och underkant. Detta skapar en uppdelning av framsidan vilket kan utnyttjas till att 

anpassa kaffemaskinens färgsättning till många olika miljöer. Knapparna kan färgsättas 

kontrasterande till detta vilket bidrar till en intressant look samt ett förtydligande till dess 

egenskap. Varierande färgsättning av framsidan samt filterhållaren visas i Figur 24. 

 

 
Olika färgkombinationer 

Figur 24. Olika färgkombinationer för kaffemaskinen och filterhållaren. 



44 
 

 4. Utvärdering 
Detta projekt har haft användaren och användningen av produkten i fokus. Att den är 

lättförståelig och uppfattas kvalitativ samt bekväm att använda. Uppsättning av knappar, färg, 

och form har utförts med hänsyn till trendanalysen och samtidigt försökt hålla den interaktiva 

framsidan så avskalad som möjligt för att inte överrumpla användaren med information och 

val. De val som gjorts angående användargränssnittet är subjektiva, utformningen har strävat 

mot att vara så intuitiv som möjligt. En knapps uppgift har försökts stärkas med form och 

placering. Här kan möjligen interactive user interface varit ett hjälpsamt medel för att stärka 

dessa val. Utöver knapparnas placering behöver de också kompletteras med symboler som 

indikerar dess funktion. Dessa delar är relativt svåra att bedöma utan en funktionell prototyp 

då det är en såpass interaktiv produkt. 

 
De grindhål som presenteras i projektplanen har inte följts helt. Det har tagit längre tid att få 

tag i uppdragsgivaren än planerat dessutom har arbetets längd för de olika ingående delarna 

uppskattats felaktigt. Det tog längre tid att utföra förstudien än planerat. Projektledaren och 

uppdragsgivaren är dock nöjda med det resultat som uppnåtts. 

 
Förstudien har fokuserats på att samla information för att ta fram en estetiskt tilltalande och 

lättanvänd produkt. En ytterligare del som kunde undersökts djupare är interactive user 

interface för att öka förståelsen kring interaktion med en panel genom utformning och 

placering av dess funktionella knappar. En viss studie kring denna del utfördes utan 

tillfredsställande resultat och på grund av tidsramarna för arbetet blevden utelämnat. 

 
Information kring kaffebryggning i hemmet har endast hittats via den kvantitativa 

undersökningen och tidigare examensarbeten. I efterhand kunde användarintervjuer varit ett 

bra verktyg för att väcka djupare analys hos användaren och möjliggjort tydligare anvisningar 

och önskemål till utvecklingen av kaffemaskinen. Den kvantitativa undersökningen var dock 

givande och relevant data har applicerats i produkten utifrån den. Dock gav den andra delens 

frågor tvetydliga svar. Man ville ha touch-knapp med ett fysiskt klick, detta är motsägande. 

En annan struktur i frågorna kan ha motverkat detta. 

 
Produktens delar; chassi, filterfäste, isolering och filterhållare är utformade enbart för att visa 

produktens formspråk och funktion som ett exempel. Ingen vidare åtanke har givits med 

avseende på tillverkningsanpassning eller montering i fabrik. 

 
Filterhållaren skrevs ut i en 3D-skrivare för att kunna uppskatta dess form och testa 

handtagets utformning. Handtaget är behagligt enligt de som testade den. Det noterades dock 

att avståndet mellan handtagets infästning i filterhållaren och handtagets början kan upplevas 

som för litet. Vid en större handstorlek kan långfingrets första knog slå i filterhållaren som då 

försämrar användarens upplevelse och en mindre justering av handens placering krävs för ett 

bekvämare grepp. En ändring för att motverka detta kan vara att förlänga den övre delen av 

handtaget som sticker ut från filterhållaren. Den 3D-utskrivna filterhållaren upplevs dock som 

bekväm enligt användarfeedback. 
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Filterhållaren i detta utförande kan ha svårt att stå stabilt då handtaget är väl tilltaget för ett 

ergonomiskt grepp. Det är viktigt att filterhållaren kan stå på egen hand utan risk att välta när 

man vill lägga i ett filter och fylla på kaffepulver. I enkelhet behöver tyngdpunkten centreras 

och det kan uppnås på olika sätt. Exempelvis stödben, en tjockare botten, grövre väggtjocklek 

eller större bottenyta. Det är möjligt att problemet inte kvarstår när filterhållaren är gjord utav 

det tänkta materialet. 

 
Filterfästets höjd är anpassat till METOD med avseende på dess skivtjocklek. Det är tänkt att 

filterfästets skenor ska vara parallella med bottenskivans underdel och skivtjockleken för 

andra skåp kan variera. För installation utanför IKEAs sortiment kan höjden behöva justeras. 

 
Tester har inte utförts angående hur lätt det är att hitta rätt placeringen av filterhållaren i 

filterfästet. Det är möjligt att det behövs någon typ av visuell markering på skåpet som visar 

på området där filter ska placeras. 

 
En kostnadskalkyl på tillverkningspriset 1000 kr vid en serie på 50 000 enheter har inte 

utförts. Priser har dock använts som ram till lösningarnas rimlighet. 



46 
 

 5. Slutsatser 
Det presenterade konceptet erbjuder funktioner till användarens dagliga behov, kan 

undangömmas helt och har en design som kan anpassas till många olika miljöer. Handtaget 

till filterhållaren är ergonomiskt utformad och ger ett bekvämt grepp som erhåller handen i en 

naturlig position. Montering av kaffemaskinen är relativt enkel och innefattar få moment. 

 
För att ta konceptet vidare behöver tester utföras på placering av filterhållaren i filterfästet 

och filterhållarens förmåga att stå på egen hand. Knapparna behöver kompletteras med 

symboler/någon typ av indikation till dess funktion. 

 
Det behöver utföras en kostnadskalkyl för att klargöra att konceptet inte överstiger ett 

tillverkningspris på 1000 kr vid en serie på 50 000 enheter. 



47 
 

Tackord 

Jag vill tacka min uppdragsgivare för tillfället att utföra ett lärorikt och spännande projekt. 

Jag vill också tacka min handledare Lennart Wihk för det stöd som getts under projektets 

gång. 

 
Även tack till alla som deltagit i undersökningen som har utgjort en viktig del av arbetet. 

Samt tack till Karlstad Makers för möjligheten att använda deras lokal och utrustning till 

prototyputskrift. 

 
Till sist vill jag tacka IKEA och SMEG för tillstånd att använda deras produktbilder. 



48 
 

Referenser 
Arvola, Mattias (2014). Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse. 

1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Elgiganten AB (2018). Elgiganten. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.elgiganten.se/search?SearchTerm=integrerad+kaffemaskin&search=&searchRes 

ultTab= [2018-03-05] 

 
 

Eriksson,Mikael& Lilliesköld, Joakim(2005). Handbok för mindre projekt. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

 
HouseBeautiful (2018). [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.housebeautiful.com/uk/decorate/news/a2566/home-appliance-design-trends/ 

[2018-03-10] 

 
Johannesson, Hans, Persson, Jan-Gunnar & Pettersson, Dennis (2013). Produktutveckling: 

effektiva metoder för konstruktion och design. 2. uppl. Stockholm: Liber 

Milton, Alex & Rodgers, Paul (2013). Research methods for product design. London: 

Laurence King Publishing 

MyDomain (2018a). Kökstrender. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.mydomaine.com/kitchen-trends-2018--5a83040a98efd [2018-03-07] 

 
 

MyDomain (2018b). Tvåtonade kök. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.mydomaine.com/two-toned-kitchen-cabinets--5a8f0f3aed8ea [2018-03-07] 

 
Prisjakt Sverige AB (2018). Prisjakt. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=555 [2018-03-05] 

 
Residence Magazine (2018). [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.residencemagazine.se/trender-att-satsa-pa-2018-och-detaljerna- 

inredningsdesigners-trottnat-pa/[2018-03-10] 

 
Strasser, H. (2007). Assessment of the Ergonomic Quality of Hand-held Tools and Computer 

Input Devices. Amsterdam: IOS Press. 

 
Wei-Ken Hung, Yu-Shan Athena Chen, Meng-Hsuan Lin, Huei-Cih Yang (2017). Effects of 

Negative Semantics in Product Design.Department of Industrial Design, National United 

University, Taiwan. Department of Industrial Design, Eindhoven University of Technology, 

Netherlands. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://ieeexplore.ieee.org.bibproxy.kau.se:2048/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7988211[20 

18-03-04] 

https://www.elgiganten.se/search?SearchTerm=integrerad%2Bkaffemaskin&amp;search&amp;searchResultTab
https://www.elgiganten.se/search?SearchTerm=integrerad%2Bkaffemaskin&amp;search&amp;searchResultTab
https://www.housebeautiful.com/uk/decorate/news/a2566/home-appliance-design-trends/
https://www.mydomaine.com/kitchen-trends-2018--5a83040a98efd
https://www.mydomaine.com/two-toned-kitchen-cabinets--5a8f0f3aed8ea
https://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=555
https://www.residencemagazine.se/trender-att-satsa-pa-2018-och-detaljerna-inredningsdesigners-trottnat-pa/
https://www.residencemagazine.se/trender-att-satsa-pa-2018-och-detaljerna-inredningsdesigners-trottnat-pa/


49 
 

Wikberg Nilsson, Åsa, Ericson, Åsa & Törlind, Peter (2015). Design: process och metod. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 
Österlin, Kenneth (2016). Design i fokus: varför ser saker ut som de gör?. 4., [rev.] uppl. 

Stockholm: Liber 



50 
 

Figurförteckning 
Foton, figurer, illustrationer och tabeller är konstruerade, fotograferade eller teckande av 
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Bilaga 1: Projektplan 

 
1. Bakgrund 

 
Projektet har startats av 3TEMP som idag utvecklar högpresterande kaffemaskiner och 

tillbehör med ingående service till den professionella marknaden och vill nu sprida ut sig till 

konsumentmarknaden. 

 
3TEMP ser en potential i att designa en integrerad ”Profil kaffe bryggare” för bl.a. IKEA kök 

då det nuvarande inte finns en sådan produkt på marknaden, genom att integrera 

kaffemaskinen i kökets överskåp skapas rena ytor vilket ger en renare upplevelse i hemmet. 

Internetuppkoppling finns på alla 3TEMPs kaffemaskiner och medger 

nedladdningsmöjligheter till personliga kafferecept från hela världen. Dessutom är 

kaffemaskinen direkt ansluten till vattenledningen som tillför nytt rent vatten istället för en 

vattentank. 

 
Ett tidigare projekt har undersökt och utvecklat ett koncept om hur en liknande idé kunde 

sett ut med estetisk inspiration från 3TEMPs Hipstersegment. 

 

 

2. Mål 

 
- Färdigställa design för installation till kaffemaskinen och dess yttre dimensioner med 

ingående fästelement. 

- Bestämma inre komponentplacering. 

- Bestämma design till synliga delar av kaffemaskinen, estetisk design och 

layoutdesign med teoretisk funktion för knappar samt display. 

- Bestämma design för filterhållare och dess fästelement. 
 

 
Projektet avslutas 31/5 2018 då redovisning sker på karlstads universitet. 

 
Restriktioner: Sammankoppling av elektronik och vattenledningar kommer inte behandlas i 

projektet. Även kompletta produktionsritningar kommer inte att utfärdas. 

 

3. Organisation 

 
Uppdragsgivare: 

3TEMP AB 
Tel: 0570 71 13 00 
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MAGASINGATAN 3 

SE-671 31 ARVIKA SWEDEN 

 
Handledare 3TEMP: 

Peter Larsson 

peter@3temp.com 

Tel: +4670 604 5250 

 
Handledare karlstad universitet: 

Lennart Wihk 

lennart.wihk@kau.se 

 
Projektledare: 

Philip Isberg 

Philip.Isberg@hotmail.com 

Tel: +4676 853 3392 

 

 
4. Projektmodell 

 
 

Projektfas Milstolpe Grindhål Färdigdatum Ansvarig 

Projektplan Projektplan klar  2018-02-14 Philip Isberg 

  Projektplan 
godkänd 

 Handledare 
Examinator 

  Förstudie och 
metodikdel 
godkänd 

 Handledare 
Examinator 

Produktspecificering Kravspecifikation klar  2018-03-09 Philip Isberg 

  Kravspecifikation 
godkänt 

 Uppdragsgivare 

Konceptval Konceptval klar  2018-03-20 Philip Isberg 

  Konceptval godkänt  Uppdragsgivare 

Förstudie och 
metodikdel 

Förstudie och 
metodikdel klar 

 2018-03-19 Philip Isberg 

Delredovisning   2018-03-21+22 Philip Isberg 

Layoutkonstruktion Layoutkonstruktion 
klar 

 2018-04-29 Philip Isberg 

  Layoutkonstruktion 
godkänt 

 Uppdragsgivare 

mailto:peter@3temp.com
mailto:lennart.wihk@kau.se
mailto:Philip.Isberg@hotmail.com
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Slutredovisning Presentationsunderlag 
klart 

 2018-05-30 Philip Isberg 

Utställning Utställningsmaterial 
klart 

 2018-06-01 Philip Isberg 

Dokumentation Utkast rapport klar  2018-06-02 Philip Isberg 

 Rapport klar för 
opponering 

 2018-06-06 Philip Isberg 

Opponering   2018-06-07+08 Philip Isberg 
Justering rapport Rapport klar  2018-06-15 Philip Isberg 

  Rapport godkänd 2018-06-18 Handledare 
Examinator 

 

En work breakdown structure (WBS) har utförts för att visa de ingående delarna i projektet. 

Den visar inte i vilken ordning arbetet skall utföras. 

 
Utifrån WBS:en har ett Gantt-schema skapats där alla projektdelar har tilldelats en 

uppskattad arbetstid och ligger som grund för de arbetstillfällen som krävs för att slutföra 

projektet i sin helhet. 

 

 
5. Kommentarer till tidplan och resursplan 

 
Gantt-schemat är en preliminär tidsöversikt kring de ingående faserna i projektet och kan 

komma att förändras något under projektets gång. 

 
 

 
6. Riskbedömning 

 
En sammanställning av de identifierade riskerna för projektet visas nedan i Tabell 1 där 

sannolikheten att ett problem uppstår och dess konsekvens rankas på en skala 1-5, där 1 är 

lägst och 5 är högst. För att minimera eller eliminera risken föreslås en åtgärd som skall 

utföras. 
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Tabell 1. Mini-riskanalys, S = Sannolikhet, K = Konsekvens, R = Riskfaktor. 

Riskbeskrivning S K R (S*K) Föreslagen åtgärd 

Sjukdom/frånvaro 2 3 6 Planera in buffertar 

För ambitiösa projektmål 3 5 15 Konsultera med HL/3TEMP 

Bristande informationssamling 2 5 10 Ta hjälp av bibliotek, HL, 
användare 

För få idéer 3 4 12 Idégenereringssessioner i 
grupp 

Tidsbrist 1 4 4 Välplanerade projektfaser 

 
 
 
 

7. Dokumenthantering 

 
Dokumenthantering kommer ske på Google drive där det finns tillgängligt online när som 

helst. Automatisk säkerhetskopiering sker via inlämningar på It’s Learning, Karlstad 

universitets plattform för inlämningar, samt nedladdas färdiga dokument till min egen 

dator. 

 
Dokumentationen kommer ske kontinuerligt under projektets gång vilket underlättar 

arbetsgången och ger en mer kontrollerad arbetsuppfattning. 

 

Dokument namnges godtyckligt utifrån dokumentets innehåll och antar startversion 1.0, om 
ett dokument inte godkänns av handledare kommer dokumentet anta nya versioner 
följande 1.1–1.9, 2.0–2.9 etc. Vid en större förändring av ett dokument kan 
versionsändringen ske från t.ex. 1.2→ 2.0. 
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Bilaga 3: Gantt-schema 
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Bilaga 4: Kvantitativ undersökning 
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Bilaga 5: Produktspecifikation 

 
Funktionsanalys 

 
 

Funktion Klass Anmärkning Funktionsområd 
e 

Tillhandahåll kaffe HF Brygga  

a     

Värma vatten N HIPSTER patent  

Fylla vatten N i filterhållare  

Erbjuda variation N ställa in  

   bryggprofiler  

Erbjuda information Ö Symboler, display,  

   lysen  

Handhavande 
Basfunktioner Tillåta anslutning N vatten, el 

Underlätta handhavand Ö Handtag för  

 e  filterhållare och  

   termos  

Isolera temperatur N Termos, isolering  

   kaffemaskin  

Tillåta montering N Montering av  

   kaffemaskin och  

   fäste för  

   filterhållare  

Medge placering N Fäste till  

   filterhållare  

Tillåta transport N av filterhållare och  

   termos  

Förhindra läckage Ö Termos  

Uppmana placering N Fäste till  
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   filterhållare och 
termos 
Kognitiv ergonomi 

 
 
 
 
 
Ergonomi 

Uppmana användning Ö Kognitiv ergonomi 

Uttrycka säkerhet Ö Emotionell 
ergonomi 

Uttrycka kvalité Ö Emotionell 
ergonomi 

Medge grepp N Handtag, fysisk 
ergonomi 

Fördela tryck Ö Handtag, fysisk 
ergonomi 

Minimera brännrisk Ö  Säkerhet 

Medge produktion N   
 
 
 
 
 
 

Konstruktion 

Medge montering N  

Tåla värmepåfres 
tningar 

N  

Motstå korrosion Ö  

Maximera användarvä 
nlighet 

Ö  

Underlätta rengöring Ö Inga onödiga 
konturer, glipor 

Underlätta service Ö Demonterbar 

Maximera produktionsv 
änlighet 

Ö   
Produktion 

Underlätta montering Ö  



20  

Kriteriematris 

 

Aspekter 
 
Livscykelfas 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 
(Utveckling, 
konstruktion 
m.m.) 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 
(Tillverkning, 
montering, 
kontroll, lagring 
m.m.) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 
(Försäljning, 
distribution m.m.) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning 
(Installation, 
användning, 
underhåll m.m.) 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering 
(Borttransport, 
återvinning, 
förstöring m.m.) 

5.1 5.2 5.3 5.4 

 
 
 
 

 

ID Cel 
l 

Kriterium Krav=K 
Ö.mål= 
Ö1-5 

Fkn=F 
Begr=B 

Förtydlig 
ande 

1 1.1 Yttermått (kaffemaskin) Höjd < 150 mm, Bredd < 
350 mm, Djup < 350 mm 

K B 
 

2 1.1 Filterhållare skall kunna hålla filterstorlek 1x4 K B 
 

3 1.1 Termos ska rymma 1.2 Liter K B 
 

4 1.1 Mått (filterhållare + termos) höjd < 500 mm K B 
 

5 1.1 3TEMPS befintliga vattenvärmningsprocess K B 
 

6 1.1 Material i kontakt med hög värme skall ha god 
värmebeständighet 

K B 
 

7 1.1 Värmeisolerande material på insidan av chassit K F 
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8 1.1 Kompakt inre komponentplacering Ö5 B 
 

9 1.1 Automatisk vattentillförsel K B 
 

10 1.1 Vattenfilter K B 
 

11 1.1 Så får delar som möjligt Ö4 B 
 

12 1.2 Hindra ångläckage Ö5 B 
 

13 1.2 Material som utsätts för vatten skall ha god 
korrosionsbeständighet 

K B 
 

14 1.2 NSF- och FDA-certifierade material K B 
 

15 1.2 Produkten skall följa europeisk elstandard K B 
 

16 1.3 Ergonomiskt utformad Ö3 F handtag 
till 
filterhålla 
re + 
termos, 
koginitivt 

17 2.4 Tillverkningskostnad ex. termos <1000 kr K B 
 

18 4.1 Enkelt montage i överskåp K B 
 

19 4.1 Internetuppkoppling via wifi K F wifi 
önskas 
av 
användar 
e istället 
för sladd 

20 4.1 Enkel att förstå och använda Ö4 F interface 

21 4.1 Automatisk standby Ö3 F 
 

22 4.3 Kunna styras i en app via smarta enheter Ö5 F 
 

23 4.3 Anvisa att bryggning pågår K F 
 

24 4.3 Enkel inställning av mängd kaffe som ska 
bryggas 

K F 
 

25 4.3 Uttrycka kvalité Ö4 F 
 

26 4.3 Estetiskt tilltalande Ö4 F 
 

27 4.3 Timer till förinställd start av kaffebryggning K F 
 

28 4.3 Enkel rengöring Ö3 F 
 

29 4.3 Förinställning av bryggningsprofiler Ö3 F Via app 
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30 4.3 Inte kunna skada användaren K F T.e.x 
bränna 
sig på 
filterhålla 
re, eller 
klämma 
sig 

31 4.3 Ge användare feedback vid användning Ö5 F Ljud, 
fysisk 
feedbak 

32 5.1 Ska lätt kunna byta ut enskilda komponenter K F Reparati 
on 

33 5.2 Undvik miljöfarligt material Ö3 B 
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