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Sammanfattning 
3temp har i dagsläget ett mindre utbud av noggrant utvalda, högkvalitativa kaffemaskiner. 

Deras ambition med projektet har varit att bredda deras utbud, detta genom att ta fram ett 

koncept av en kaffekvarn som skall ge 3temp en möjlighet att täcka en större del av 

kaffemarknaden.  

 

Målet med projektet har varit att utföra en självständig designprocess, där ett koncept av en 

kaffekvarn tas fram och presenteras för 3temp. 

 

Under förstudien har det lagts ned mycket tid på att undersöka formspråk, kommande trender, 

konkurrenter samt att även undersöka användaren. Med hjälp av brainstorming, modellering i 

lera, skisser, moodboards och CAD, togs det fram ett antal koncept som gick igenom en 

process där de sållades och modifierades tills att det bara fanns två förslag kvar som 

presenterades för 3temp.  

 

Det slutgiltiga konceptet är en produkt som passar in i 3temp’s igenkänningsbara 

“hipster-linje”. Produkten modellerades och renderades i CAD för att ta fram en produktbild. 

För att visa dess layoutkonstruktion gjordes en genomskuren bild av CAD-modellen. 
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Abstract 
3temp currently has a smaller selection of high-end coffee machines. Their ambition with the 

project has been to broaden their range of products, by developing a concept of a coffee 

grinder that will give 3temp an opportunity to cover a larger portion of the barristamarket. 

 

The ambition of the project has been to carry out an independent design process, where a 

concept for a coffee grinder gets developed and presented for 3temp. 

 

During the preliminary study, a lot of time has been spent on studying design language, 

upcoming trends, competitors as well as investigating the products user. By using brainstorm, 

clay work, sketches, moodboards and CAD, a number of concepts were developed that went 

through a process where they were screened and modified until there were only two 

suggestions left that got presented for 3temp. 

 

The final concept is a product that fits into 3temp’s recognizable “hipster-line”. The concept 

was modeled and rendered in CAD to produce a product image. To show its layout design, a 

cross-section of the CAD model was also made. 
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1. Inledning 

Det här projektet är utfört av projektledare Johannes Långström, som examensarbete för 

högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design på Karlstads universitet.  

Projektet har utförts för 3temp AB  i Arvika. Kontaktperson på företaget har varit 

teknikchefen Peter Larsson. Leo De Vin har varit kursens examinator och Lennart Wihk har 

varit handledare för projektet. Kursen omfattar 22,5 högskolepoäng. 

  

1.1 Bakgrund 

3temp är ett företag som tillverkar och säljer kaffemaskiner till baristor runt om i världen. 

Då kaffe är en av världens mest uppskattade drycker så finns det en stor marknad och 

företaget ligger alltid på framkant när det kommer till nya produkter med ny och smart 

teknik. 

 

När högkvalitativt kaffe skall bryggas så är det viktigt att det används färska, nymalda 

kaffebönor. Kaffebönorna mals därför på plats i kaféet med hjälp av en kaffekvarn. 

Kaffekvarnen har varit densamma i många år nu och det är på tiden att det introduceras en 

ny kvarn med modern teknik, smarta lösningar och en iögonfallande design. 

 

1.2 Problemformulering 

3temp har i dagsläget ingen egentillverkad kaffekvarn på marknaden som passar in i 

företagets enhetliga produktserie. Problemformuleringen blir därför följande: 

“Hur kan ett koncept av en high-end kaffekvarn utformas för att produkten skall uppnå ett 

formspråk som kommunicerar 3temp’s image?” 

 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att med olika metoder som studerats under kursens gång, ta fram 

en produkt som uppfyller 3temp’s krav och önskemål genom att utföra en bra, självständig 

designprocess som presenteras både muntligt och skriftligt. 

 

Från 3temp’s vinkel är syftet med projektet att ta fram en produkt som kan användas för att 

mala kaffebönor och på så vis bredda företagets utbud av produkter. 
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1.4 Mål  

Målet med projektet har varit att ta fram ett koncept som uppfyller beställarens krav och 

önskemål. Under arbetet skall en lösning till problemformuleringen hittas och den slutgiltiga 

produkten levereras i form av en CAD-modell. 

 

Det akademiska målet är att utföra ett självständigt designprojekt där ställda krav från 

kursen uppfylls samt att det uppnås ett resultat som skall redovisas muntligt, skriftligt i 

rapportform samt på en utställning. 

 

1.5 Avgränsning 

Projektet är avgränsat till att endast ta fram ett koncept av en produkt. I det slutgiltiga 

konceptet presenteras det förslag på yttre design, material, produktlayout, samt förslag på 

funktioner som ger produkten ett mervärde. Projektets avgränsningar är därför enligt 

följande: 

 

● Det kommer inte att göras val av inre komponenter. 

● Produktens inre utformning för komponentinfästning definieras inte. 

● Hur komponenter fungerar beskrivs inte och det kommer inte att göras några 

detaljritningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Långström 

 
7 



2. Metod 

Examensarbetet har utförts som en designprocess, vilket är en process där man medvetet 

förändrar en given situation till något bättre. Detta genom att använda sig av olika strategier 

och metoder för att genererar möjliga lösningar på ett givet problem. Idéerna, utvärderas, 

sållas, omarbetas och kombineras med andra idéer för att sedan omformas till koncept 

(Wikberg-Nilsson et. al. 2015). Om konceptet uppfyller produktspecifikationen kan det tas 

vidare till layoutkonstruktionsfasen, där konceptlösningen omformas till en produkt 

(Johannesson et. al. 2013). Metoddelen av rapporten beskriver hur arbetet har utförts och 

vilka metoder som har använts. 

 

2.1 Projektplan 

En projektplanering skapas för att redogöra vilka moment som kommer att ingå i arbetet, 

hur mycket tid som kommer ägnas åt varje moment samt vilka risker projektet kommer att 

utsättas för och hur man handskas med dem (Eriksson och Lilliesköld 2007). 

 

2.1.1 Organisation, mål och bakgrund 

Mål, syften och bakgrunden till projektets uppkomst formulerades enligt företagets 

beställning. Projektets organisation definierades och alla de viktigaste personerna och deras 

roll i projektet redogjordes; Projektledare, företagets kontaktperson/uppdragsgivare, 

handledare, examinatorn och även slutkunden. Samt deras kontaktuppgifter i form av 

telefonnummer och e-mailadresser (Eriksson och Lilliesköld 2007). 

 

2.1.2 Tid 

För att tidigt klargöra vilka de olika examinerande momenten i kursen är, så gjordes det en 

lista där olika deadlines identifierades och sorterades efter datum och tid. 

 

2.1.3 WBS 

De olika momenten som skulle ske under projektets gång identifierades och sorterades i 

kronologisk ordning enligt WBS metoden. WBS (Work Breakdown Structure) eller 

arbetsnedbrytning på svenska. Är en metod som man använder för att dela upp ett projekt i 
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mindre delar som sedan struktureras upp i en hierarkisk trädstruktur (Eriksson och 

Lilliesköld 2007). 

 

2.1.4 Gantt 

Med WBS:en som grund, skapades ett gantt-schema där en uppskattning om hur mycket tid 

varje moment i projektet skulle ta (Eriksson och Lilliesköld 2007). I vilken ordning 

aktiviteterna skulle utföras samt när de olika aktiviteterna skulle påbörjas. 

 

2.1.5 Riskanalys 

Projektet utsätts ständigt för risker och man vet med säkerhet att vissa kommer att inträffa. 

Därför är hanteringen av risker en viktig del av projektplaneringen (Eriksson och Lilliesköld 

2007). Därför utfördes en riskanalys, där de mest kritiska riskerna med arbetet 

identifierades och viktades samt att det togs fram en möjlig åtgärd till varje riskbeskrivning.  

Viktningen av varje riskbeskrivning bestäms med två olika faktorer, sannolikhet och 

konsekvens. Dessa får ett värde mellan 1-5 beroende på hur stor sannolikhet projektledaren 

uppskattar att det är att felet inträffar och hur mycket det skulle påverka projektledarens 

arbete. Faktorerna multipliceras sedan med varandra för att få en slutgiltig riskfaktor 

(Eriksson och Lilliesköld 2007). 

 

2.2 Förstudie 

För att samla in bakgrundsinformation om ämnet utfördes det en förstudie. Här undersöks 

marknad, design och teknik för att undvika att produktutvecklingen påbörjas med ingen 

eller felaktig kunskap inom ämnet (Johannesson et. al. 2013). 

 

Litteraturen till förstudien söktes med hjälp av KAU Onesearch och Google scholar, som är 

två olika sökmotorer. Persson  beskriver i sin föreläsning att sökmotorerna används för att 1

mata in relevanta nyckelord för ämnet i fråga. Sökmotorn letar sedan efter dina nyckelord i 

vetenskapliga publikationer, tidskrifter och böcker och presenterar sedan en lista av titlar 

samt vart man kan få tag i dem. 

 

1 Irina Persson, Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet. Biblioteksundervisning, föreläsning 7 
februari 2018. 
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2.2.1 3temp 

Projektledaren sammanstrålade med uppdragsgivaren för att ta reda på vad företaget hade 

för mål och visioner med arbetet. Varumärket studerades under ett studiebesök i företagets 

lokal i Arvika samt på nätet genom att undersöka 3temp’s hemsida. 

 

2.2.2 Litteratur 

För att bilda en vetenskaplig grund om hur en välfungerande kaffekvarn bör vara utformad, 

studerade projektledaren dagens kvarn och dess mekanismer. Ergonomisk design, 

formspråk, uttryck och produktsemantik var också av stort intresse för att ta reda på hur 

produkten bör utformas så att den samspelar med användaren på bästa sätt 

(Wikberg-Nilsson et. al. 2015). 

 

2.2.3 Användaranalys 

Produktens tänkta användare observerades i arbete och intervjuades av projektledaren, 

detta för att kunna bilda en förståelse för vad som ger produkten en god 

användarupplevelse (Wikberg-Nilsson et. al. 2015).  

 

2.2.4 Konkurrentanalys 

Konkurrenter undersöktes på internet och deras produkters tekniska egenskaper och 

formspråk analyserades, detta görs för att kunna skapa en produkt som sticker ut från 

mängden (Löfgren, 2002). 

 

2.2.5 Teknisk analys 

Information om kvarnens tänkta komponenter delades ut av uppdragsgivaren. Så att 

komponenternas funktioner och dimensioner samt hur de samverkar med varandra kunde 

studeras.  

 

2.2.6 Trendanalys 

En intervju med trendexperten Astrid Foyn utfördes samt bloggar och artiklar från internet 

studerades, där experter inom området hade gett sina åsikter om vilka årets kommande 

nyckeltrender är. Enligt Foyn så är syftet med trendanalysen är att ta reda på vad som kan 2

2 Astrid Foyn Design lärare, Intervju 27 februari 2018. 
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komma att upplevas som “trendigt” i framtiden. För att sedan kunna applicera resultatet av 

analysen till produktens design. 

 

2.3 Produktspecifiering 

Med fakta insamlad från förstudien kunde en produktspecifikation utformas. Här redogörs 

det vad man vill ha för resultat av produktframtagningsprocessen. Produktspecifikationen 

används sedan som utgångspunkt vis sökandet av konstruktionslösningar samt som referens 

till utvärderingen av den slutgiltiga produktlösningen (Johannesson et. al. 2013).  

 

2.3.1 Funktionsanalys 

Det gjordes en funktionsanalys för att identifiera vilka funktioner som bör finnas hos 

produkten. Funktionerna delades sedan in i tre olika kategorier: Huvudfunktion, nödvändig 

funktion och önskvärd funktion. Där huvudfunktionen är funktionen som krävs för att 

produkten skall kunna utföra det arbete som den är avsedd för. De nödvändiga funktionerna 

behövs som stöd för att huvudfunktionen skall fungera. De önskvärda funktionerna finns för 

att öka produktens mervärde genom att ex. göra produkten enklare att rengöra eller lättare 

att använda (Johannesson et. al. 2013). 

 

2.3.2 Kriteriematris 

Funktionerna från funktionsanalysen ställdes upp i en matris där det redogjordes vilka 

funktioner som var begränsande och vilka som var funktionella. Kriterierna används senare i 

projektet till sållning av idéer (Johannesson et. al. 2013). 

 

2.4 Koncept 

Med olika kreativa idégenereringsmetoder togs det fram en mängd idéer som sedan 

utvecklades vidare till ett antal koncept som uppfyller produktspecifikationen. Det togs fram 

så många koncept som möjligt för att ha ett så stort urval som möjligt när ett konceptval 

skulle göras (Johannesson et. al. 2013). 
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2.4.1 Brainstorm 

För att skapa ett stort urval av idéer användes en metod som kallas för “brainstorm”. Syftet 

med brainstorm metoden är att ta fram så många idéer som möjligt under en kort tid. 

Idéerna behöver inte vara särskilt bra heller, ju fler desto bättre (Johannesson et. al. 2013). 

 

2.4.2 Moodboard 

Som en sammanställning av trendanalysen skapades två moodboards som skapar en känsla 

som skall återspeglas i produktens former, färger och detaljer. 

 

2.4.3 Lera 

Projektledaren utförde en session med modellering i lera för att tidigt skapa en känsla för 

form. 

 

2.4.4 Skisser 

Som en metod för att generera och utveckla idéer, användes snabbskisser. Skisserna 

skapades på ett vis som liknar Scamper metoden. En metod som går ut på att man arbetar 

med gamla idéer och utvecklar dem genom att titta på om delar av idéen kan ersättas, 

kombineras med en annan idé, eller på något annat vis ändras på (Wikberg-Nilsson et. al. 

2015). 

 

2.4.5 Konceptutvärdering 

Lösningsförslagen som har genererats fram utvärderas genom att varje koncept analyseras 

för att fastställa dess värde och kvalitet i förhållande till produktspecifikationen 

(Johannesson et. al. 2013). 

 

2.4.6 Viktning 

Koncepten viktas enligt Pughsmetoden, för att underlätta vid ett designbeslut 

(Wikberg-Nilsson et. al. 2015). Här jämförs koncepten med en referensprodukt för att se om 

de olika lösningarna uppfyller kriterierna bättre eller sämre än referensen (Johannesson et. 

al. 2013). 
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2.4.7 Konceptutveckling i CAD 

Med skisserna som referens kunde koncepten som tog sig igenom viktningen modelleras i 

CAD-programmet, Creo 3.0 (Henry 2012). CAD (Computer Aided Design) är ett verktyg som 

kan användas för att effektivt skapa en helhetsbild av produkten. Om saker inte går ihop 

eller om något inte fungerar med modellen så kan man enkelt identifiera vad problemet är 

och sedan jobba med att hitta en lösning (Wikberg-Nilsson et. al. 2015). 

 

2.4.8 Konceptval 

De koncepten som tog sig igenom viktningen, presenteras för uppdragsgivaren som sedan 

väljer vilket koncept som är mest lämpligt att ta vidare i produktutvecklingen. 

 

2.5 Layoutkonstruktion 

I layoutkonstruktionen omvandlas det valda konceptet till en fungerande produkt som 

uppfyller produktspecifikationen. Detta görs genom att bestämma produktens arkitektur 

och layout (Johannesson et. al. 2013). 

 

2.5.1 Produktsammanställning 

Den valda konceptlösningen vidareutvecklades till en produkt som uppfyller 

produktspecifikationen. Här bestämdes vilka standardkomponenter som skulle ingå i 

konstruktionen, vilka material som skulle användas och nya detaljer konstruerades och 

produktens arkitektur och layout definierades (Johannesson et. al. 2013). 

 

2.5.2 CAD 

Med CAD, modellerades konceptet upp på nytt enligt produktsammanställningen. 

CAD-Modellen används sedan till rendering av produktbilder.  

 

2.6 Slutgiltigt resultat 

Det slutgiltiga konceptet presenterades för uppdragsgivaren, Peter Larsson som analyserade 

och jämförde kvarnens design och funktioner med de satta kriterierna. 
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3. Resultat 

Rapportens resultatdel beskriver utfallet av de olika momenten i projektet. 

 

3.1 Projektplan 

Resultatet av planeringen är en projektplan som har använts under hela kursens gång för att 

alltid ha klara och tydliga mål att se tillbaka på, kontaktuppgifter som är lättillgängliga och 

alltid kunna ha ett schema att följa med viktiga datum och deadlines. 

 

Bakgrund 

3temp har sedan 2013, försett deras kunder med möjligheten att med avancerad teknik, 

kunnat brygga kaffe i världsklass. Projektet startades på grund av att 3temp vill bredda sitt 

produktutbud genom att utveckla en kaffekvarn som kan garantera att även malningen är av 

högsta kvalitet och på så vis se till att hela kaffebryggningsprocessen sker på ett kontrollerat 

sätt. Johannes Långström blev tilldelad projektet som ett examensarbete för linjen 

högskoleingenjörsexamen inom innovationsteknik och design på Karlstads universitet. 

 

Mål 

● Målet med kursen är att utföra en designprocess som sedan visas upp på en 

utställning och presenteras muntligt mellan 31 maj - 1 juni och skriftligt 18 juni. 

● 3temp vill ha ett koncept av en modern kaffekvarn med ställbar kornstorlek på 

malningen. 

● Produkten skall vara FDA (Food and Drug Administration) och NSF (National 

Sanitation Foundation) godkänd. 

 

Organisation 

Projektets organisation beskrivs i Bilaga 1. 

 

Viktiga datum 

Tider för deadlines och viktiga datum hämtades från tilldelat kurs-PM och listades i 

kronologisk ordning, där man kan hitta hur deluppgiften skulle lämnas in eller redovisas 

samt vilka klockslag portarna stänger på its-learning, se listan i Bilaga 2. 

 

Itslearning är en plattform på nätet för kommunikation mellan lärare och studenter. 
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WBS 

Arbetet är indelat i steg som beskrivs med en WBS, Figur 1. För tydligare bild, se Bilaga 3. 

Figur 1: WBS 

 

Gantt 

Gantt-schemat beskriver arbetets gång. I schemat ser man vilka moment arbetet består av 

och hur mycket tid som ägnas åt varje uppgift samt projektets viktiga datum, se Bilaga 4. 
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Riskanalys 

Tabell 1, beskriver de största riskerna som kunde identifieras samt hur problemet skulle 

åtgärdas ifall det skulle inträffa. 

 

Tabell 1: Riskanalys 

Risk beskrivning S K R Åtgärd 

Sjukdom - försenat arbete 1 5 5 Arbeta med rapporten 

kontinuerligt 

Företaget går i konkurs 1 5 5 Fokusera på rapporten 

Problem med hårdvara eller filer, 

dokument går förlorade 

2 5 10 Alltid ha en backup. Spara allt 

på molnet 

Beställaren visar svagt intresse 2 3 6 Fokusera på processen 

S: Sannolikhet, K: Konsekvens, R: Riskfaktor (S*K) 

 

Dokumenthantering 

● Alla dokument säkerhetskopieras på Google Drive. 

● Inlämningar sker via itslearning. 

● Filer och dokument som lämnades in namngavs enligt följande: 

“Johannes_Langstrom_”relevant_titel”_”#.#” ” 

 

3.2 Förstudie 

I förstudien har det lagts ned mycket tid på att samla in information om 3temp och deras 

image samt kommande trender inom form, färg och uttryck. Det har även gjorts en 

undersökning av kaffekvarnen i sig och på malningsprocessen.  

 

3.2.1 3temp 

I Mötet med uppdragsgivaren Peter Larsson, diskuterades mål och visioner för projektet. 

Resultatet av mötet är ett antal kriterier samt förslag på material och funktioner till 

produkten. Kvarnen skall ha en behållare med kapacitet på minst 1 kg, det måste finnas en 

smart lösning för dosering, det får inte fastna några bönor i behållaren när de matas ned till 

malskivorna och kvarnen måste vara tillverkad av material som inte skadar hälsan. 
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Materialet som rekommenderades för kvarnens behållare var SAN-plast, det sades också att 

kvarnen borde vara tillverkad av rostfria material. Möjlighet för uppkoppling till nätet, samt 

ett kretskort som kan behandla 3temp’s mjukvara är att föredra. 

 

För att ta reda på vad 3temp vill att deras varumärke skall kommunicera så studerades 

företagets produkter på deras hemsida, 3temp.com. Informationen som samlades in 

sammanfattades, resultatet i texten nedan beskriver vilka detaljer som är igenkänningsbara 

för 3temp’s produkter. Detaljer från de produkter som tillhör 3temp’s hipster-linje var 

särskilt intressanta då de följer ett mycket tydligt tema. Enligt Österlin (2007) så har 

formspråket en mycket stor betydelse för hur användaren upplever produkten, form- och 

färgval är viktiga faktorer när det kommer till att uttrycka en viss identitet som kan kopplas 

till en produktserie. 

 

3temp’s high-end kaffemaskiner har ett mycket igenkänningsbart utseende som är unikt för 

företaget och som skapar en mycket enhetlig produktserie. Den typiska 3temp produkten 

har ett hölje tillverkat av svart plåt, den svarta basfärgen kontrasteras mot orangea och 

kromade detaljer. Vissa handtag på filterhållare har en greppyta av ett ljust träslag, 

kombinerat med svarta gummiringar. När man placerar filterhållaren i en utav maskinerna 

skapas det även här kontraster, det ljusa trähandtaget mot skinande krom och tillsist mot 

den matta, svarta plåten. Maskinernas höljen har oftast en utformning som kan upplevas 

som avancerad på grund av alla vinklar och snedställningar samt att plåtarna oftast är 

stansade till komplexa former. De skarpa kanterna och de strikta vinklarna bryts mot 

rundade former och cylindriska behållare och på så vis skapas det en viss estetisk balans i 

konstruktionen. Ett exempel på “avancerade” former som förekommer hos produkter som 

ingår i 3temp’s hipster-linje är främst de orangea, hålstansade plåt-bågarna som är 

placerade längst ned på maskinen samt de kromade, “lökformade” fötterna. Se, Figur 2. 
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Figur 2: 3temp, form och färg. Orange båge och “lökfötter” syns längst ned till vänster i figuren (3temp AB, 

u.å.). 
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3.2.2 Litteratur 

Litteraturdelen beskriver resultatet av studerandet av kaffekvarnar, kaffe, ergonomidesign 

samt vissa krav på förvaring av bönor. 

 

Ergonomi 

Den ergonomiska aspekten i produktdesign handlar om att optimera samspel och 

interaktion mellan människa och produkt. Där produkten designas efter människans 

anatomi, fysiologi, kognition och perception (Wikberg-Nilsson et. al. 2015). 

 

Att sätta människan i centrum är en utmärkt designstrategi för att utveckla användbara 

lösningar (Wikberg-Nilsson et. al. 2015). För att designa kvarnen på bästa sätt måste en 

målgrupp identifieras så att den kan “skräddarsys” efter användarens behov. 

 

Malning 

På ett seriöst café med ambitionen att servera bra kaffe, vet man om att kaffet alltid skall 

malas precis innan tillagning för att bevara kaffets alla aromer. Därför är det viktigt för 

baristan att det alltid finns en kaffekvarn av hög kvalitet på plats. När man skall brygga en 

riktigt god kopp kaffe är jämnheten och storleken på bönans malning kritisk. Samma 

kaffeblandning smakar olika beroende på hur man maler den. En grov malning gör kaffet lätt 

och friskt, medans en fin malning gör kaffet fylligt, strävt och mustigt (Löfbergs Lila AB, u.å.). 

 

Olika typer av kvarnar 

Bönan mals i huvudsak på två olika sätt: Med en blade grinder, budgetvarianten som 

framförallt används i hemmet. Eller en burr grinder, en mer exklusiv kvarn avsedd för 

baristan (Kaffeguide, u.å.). 

 

Blade grindern  

Kaffebönorna mals med hjälp av två blad som roterar i upp till 30000 rpm åt motsatt håll. 

Malningen blir i regel väldigt ojämn, här hittar man både stora korn och kaffedamm. 

Använder man ett denna malning till bryggning med pappersfilter så korkar de stora kornen 

igen vattenflödet och om man använder sig av franskpress så passerar dammet rakt igenom 

(Kaffeguide, u.å.). 
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Burr grindern  

Krossar bönorna mellan två roterande hjul. Malningen med denna metod ger i regel ett 

väldigt bra resultat, dvs. en mycket jämn malning av önskad kornstorlek. Resultatet av 

bryggning med en jämn malning, är ett kaffe med en jämn smak (Kaffeguide, u.å.). 

 

Service och rengöring 

För att inte förstöra kaffet vid malning så är det viktigt att malskivorna är i bra skick. Om 

kvarnen är sliten eller av dålig kvalite, finns det en stor risk att kaffet bli uppvärmt eller 

bränt. För att försäkra sig om att kvarnen alltid fortsätter leverera bra kaffe är det viktigt att 

göra rent malskivorna och bönbehållaren med jämna mellanrum. Rengöringen får aldrig ske 

med våta trasor eller starka rengöringsmedel (Löfbergs Lila AB, u.å.). 

 

FDA (Food and Drug Administration) 

Eftersom att kaffekvarnen kommer att vara i kontakt med kaffebönor som anses vara mat, 

så måste kvarnen vara tillverkad av material som har blivit godkända av FDA för att få säljas i 

USA. Materialen får inte innehålla några gifter som kan överföras till bönorna som i sin tur 

skulle påverka konsumentens hälsa negativt på något vis. FDA betygsätter och avgör vilka 

material som är giftiga och inte samt hur materialen får användas i samband med mat (U.S. 

Food & Drug Administration, 2007). 

 

NSF (National Sanitation Foundation)  

För att försäkra kunden om att produkten inte är skadlig för hälsan och säker att använda 

behövs det en NSF-märkning. NSF testar risker med användning av produkten samt dess 

hållbarhet och kvalitet (NSF International, u.å.). 
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3.2.3 Användarstudie 

Användar studien har bestått av intervjuer och observationer på olika arbetsplatser i 

Karlstad där kaffekvarnen används dagligen. Det man kunde se var att arbetsplatserna oftast 

hade flera kvarnar, själva användningen av kvarnen sker i få moment och större delen av 

användningen sker vid bänkhöjd. 

 

I ett samtal med en av medarbetarna på Café Carli i centrala Karlstad ställdes det frågor som 

rörde kvarnens användning, rengöring och påfyllning. Det visade sig att det är vanligt att 

man har flera kvarnar i ett Café, anledningen till detta var för att de ska kunna ha flera olika 

bönsorter laddade i olika kvarnar hela tiden och på så vis alltid ha olika typer av kaffe redo 

för kunden. På en dag med mycket kunder påfylles kvarnarna upp till tre gånger vardera, 

påfyllningen sker över axelhöjd med bönpåsar som väger 250g eller 500g. Kvarnarna görs 

rena max en gång i veckan, behållaren tas lös och torkas ur och gamla kafferester städas 

bort så gott det går från malskivorna. 

 

3.2.4 Konkurrentanalys 

Analysen består av en kort produktbeskrivning av vardera produkt som har skapats genom 

att studera produkternas design och utformning på nätet. Detta gjordes för att identifiera 

samt sätta ord på hur kvarnar ser ut i dagsläget, för att senare i projektet kunna arbeta fram 

en produkt som skiljer sig från mängden (Löfgren, 2002). 

 

Eftersom att en önskad tillverkningskostnad av produkten inte har angivits av 

uppdragsgivaren så är konkurrenternas produktpriser inte av intresse för projektet. De två 

kvarnarna som valdes för analysen är alltså inte valda från ett urval av en specifik prisklass, 

utan från ett specifikt område; Den professionella marknaden. Analysen har gett 

projektledaren en ökad uppfattning om hur en exklusiv kaffekvarn är utformad i dagsläget 

samt vilka funktioner förväntas av den. 
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Markibar, El Molino 

Den första produkten är en espressokvarn från Markibar. Kvarnen är ett resultat av ett 

samarbete mellan Markibar och 3temp. Kvarnens utseende påminner om 3temp’s andra 

produkter på grund av det svarta plåthöljet som kontrasteras mot den orangea panelen och 

kromdetaljen, placerad över doseringsmekanismen. Kvarnen är formad som ett rätblock och 

detta bryts av med rundade ribbor nedtill samt den cylindriska behållaren, se Figur 3. Med 

hjälp av det lufttäta doseringsröret blir det minimalt spill och mycket lätt att hålla rent. 

Kvarnen har två knappar och ett vred med fyra steg för att göra det möjligt att välja mellan 

manuell eller automatisk dosering, vredets och knapparnas funktioner beskrivs med hjälp av 

text, pilar och streckmarkeringar. Kvarnen fungerar enbart till att mala kaffepulver för 

espresso kaffe, detta beror på att ett det inte finns utrymme för att placera ett bryggkaffe 

filter under utloppet samt att inställning av malningsgraden är begränsad (Markibar, u.å; 

3temp AB, u.å.). 

 

 

Figur 3: Markibar, El Molino Espressokvarn (3temp AB, u.å.). 
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Mahlköning, EK-43 

Kvarnen Ek-43 från Mahlköning har ett seriöst utseende, konstruktionen är tillverkad av 

mattsvart plåt med en grov finish. Den har en “timglas-liknande” utformning, med ett 

koniskt torn som leder upp till en koniskt behållare och i mitten av konstruktionen sitter det 

ett liggande, cylindriskt malhus. På kvarnens malhus finns det ett stort vred som gör det 

möjligt för kalibrering av malningsgrad och på sidan av tornet finns det två knappar, en av- 

och en på knapp, i färgerna röd och grön, se Figur 4. Kvarnens dosering sker manuellt och 

bönbehållaren fylls på allteftersom, den är alltså alltid tom när kvarnen inte är i drift och på 

så vis är kvarnen alltid redo för nya bönor av alla olika sorter. Malhus och utlopp kan snabbt 

göras rent genom att lätt dra i spaken som är fäst på utloppet så rester faller ut. (Prima 

coffee, u.å; 3temp AB, u.å.). 

 

 

Figur 4: Mahlköning, Ek-43 (3temp AB, u.å.). 
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Även om de båda kvarnarna vid första ögonkast är mycket olika varandra så har de många 

likheter. Dess grundläggande utformning är den samma; Ett torn eller hölje av plåt, som 

leder upp till ett malhus med en bönbehållare av transparent plast på toppen. De båda 

kvarnarna har knappar och vred som gör det möjligt för användaren att styra kvarnen, 

funktionerna beskrivs med hjälp av färgkoder eller med text eller siffermarkeringar. 

 

3.2.5 Teknisk analys 

Den första stora uppfattningen om vad en kvarn har för funktioner och hur den ser ut, 

skapades under konkurrentanalysen. I den tekniska analysen lades det fokus på att förstå 

hur kvarnen fungerar genom att ta reda på vilka komponenter som skulle ingå i kvarnen. 

3temp’s förslag på ingående komponenter till kvarnen samt hur de skall samverka med 

varandra är enligt följande: En elmotor som med hjälp av en drivrem överför kraften från 

motorn, till en axel som driver en undre malskiva en mot en övre malskiva. Drivremmen går 

över två hjul, ett litet och ett stort. Motorn driver det lilla hjulet och axeln är kopplad till det 

stora hjulet. På så vis minskas det utgående varvtalet. För att hålla axeln på plats så fäster 

man den i två kullager. För uppkoppling till internet och möjlighet till “smarta” tekniska 

lösningar, rekommenderas också ett kretskort som kan behandla 3temp’s programvaror. 

 

3.2.6 Trendanalys 

Med hjälp av en intervju samt en online studie så har, färger, former och uttryck 

identifierats och sammanfattats. Trendanalysen har senare fungerat som ett verktyg för 

skapandet av moodboards. 

 

Trendspan online 

Olika bloggar och artiklar på nätet studerades och sammanfattades. Enligt experterna är 

trender som ofta syntes på 70-talet är påväg tillbaka, det vill säga möbler och objekt, med 

svängda och rundade former och fylliga färger. De krispigt vita väggarna och de fejkade 

industridetaljerna som var “inne” förra året (2017) är inte längre trendigt. År 2018 är det 

två-tons färger, äkthet, kvalité och hållbarhet som gäller. Färgkombinationer med milda 

kontraster som; svart och grå, blå och grön samt tan och vit, är exempel på två-tons 

kombinationer som experterna förväntas se en hel del av under året. Hemmet kommer att 

inredas med rejäla, svarta detaljer som gjutjärn eller mörkmålad metall. Mässing som sågs 
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mycket förra året är fortfarande populärt, men endast i “lagom doser” och aldrig med en 

borstad finish (Residencemagazine, 2018; Bonova, 2018; Mydomaine, 2018). 

 

Intervju 

En intervju med trendexperten, Astrid Foyn utfördes. I intervjun gav Foyn sin åsikt om årets 

kommande trender gällande café, kök och inredning. En kort sammanfattning av samtalet 

gällande trender är att fokus kommer att ligga på miljön, alltså miljövänliga produkter, helst 

tillverkade av naturmaterial. Färger som kan ha stor betydelse för året är “köttfärger” samt 

färger som känns mustiga och skitiga. Vad det gäller inredning i framförallt kök, så är det 

“shakerkök” som gäller. Ett kök i shakerstil är konstruerat i massivt trä på ett vis som 

framhäver enkelhet, ärlighet och funktion med infällda luckor, synliga gångjärn och öppna 

hyllplan (skandinaviska shakerkök 2018). 

 

3.3 Produktspecifikation 

Produktspecifikationen kunde användas som en målbild för hur den slutliga produkten 

skulle se ut och fungera. 

 

3.3.1 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen är uppbyggd på ett sätt som beskriver vad huvudfunktionen (HF) är och 

vilka funktioner som är nödvändiga (N) för att huvudfunktionen skall fungera. Funktionerna 

som har klassats som “övrig funktion (Ö)” ger produkten ett mervärde (Johannesson et. al. 

2013). 

 

I Tabell 2: Funktionsanalys (nästa sida), redogörs alla de olika funktionerna som produkten 

måste, bör eller önskas, att ha. 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Långström 

 
25 



Tabell 2: Funktionsanalys 

Funktion Klass Anmärkning 

Tillhandahålla Kaffepulver HF Mala 

Förvara Kaffebönor N Behållare 

Hålla Kyla N Så att kaffet inte bränns 

Skydda Bönor N Mot luft och UV-ljus 

Vara Robust N Stabil och vibrationstålig 

Underlätta Rengöring Ö Lätt att komma åt 

Underlätta Underhåll Ö Lätt att utföra service 

Underlätta Service Ö Uppkopplad till internet 

Uttrycka Kvalitet Ö Se ut att vara en kvalitets produkt 

Uttrycka Exklusivitet Ö Se dyr ut 

Uttrycka Funktion Ö Se ut att vara välfungerande 

Medge Användarvänlighet N Vara enkel att använda 
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3.3.2 Kriteriematris 

I Tabell 3, som visas nedan och på nästa sida, har ett antal kriterier inom de olika 

aspekterna, alstring, framställning, avyttring, brukning och eliminering, identifierats och 

viktats. De olika kriterierna har fungerat som en utgångspunkt för konceptutvecklingen 

genom att sträva efter att uppfylla alla kraven och så många önskemål som möjligt 

(Johannesson et. al. 2013). 

 

Tabell 3: Kriteriematris 

Livscykelfas Aspekter 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring (Utveckling, konstruktion) 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning (Tillverkning, 

montering, kontroll, lagring) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (Försäljning) 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (Installation, användning, 

underhåll) 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering (Återvinning, förstöring) 5.1 5.2 5.3 5.4 

 

 

Fortsättning av tabell hittas på nästa sida. 
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Tabell 3: Kriteriematris forts. kriterium 

ID Cell Kriterium K/Ö, viktning 1-5 F - Funktionellt 

B - Begränsande 

1 1.1 Konstruktionen skall rymma alla 

ingående komponenter 

K B 

2 1.1 Bönbehållaren skall rymma 1,0 Kg K B 

3 1.1 Lutning på behållarens vägg > 15° K B 

4 1.1 Bönor synliga i behållaren K B 

5 1.1 Avlastnings yta för 3temp’s filterhållare, 

0-300g 

K B 

6 1.1 Automatisk matning K F 

7 1.1 En våg till dosering K B 

8 1.1 Ställbar malningsgrad K F 

9 1.1 Material med hög värmebest. kring 

motor och malskivor 

K B 

10 1.2 Produkten skall följa EU standard K B 

11 1.3 Allt material skall vara FDA och NSF 

godkänt 

K B 

12 2.1 Tillverkningsbar K B 

13 3.2 Fraktbar, låg miljöpåverkan Ö5 B 

14 4.1 Skall kunna styras med smartphones Ö5 F 

15 4.1 Enkel att rengöra bönbehållare Ö5 F 

16 4.1 Enkel att rengöra malskivor Ö4 F 

17 4.1 Enkel att rengöra utlopp Ö4 F 

18 4.1 Utbytbara komponenter K F 

19 5.2 Återvinningsbara material Ö5 B 
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3.4 Koncept 

Nedan presenteras resultatet av de olika metoderna som har använts för att ta fram ett 

koncept som kunde utvecklas vidare till ett slutgiltigt designkoncept av en kaffekvarn. 

 

För att inte bli för begränsad tidigt i konceptframtagningsfasen togs det inte för mycket 

hänsyn till de tekniska kraven som formulerades vid förstudien. Här lades det istället fokus 

på att använda resultatet från trendanalysen för att framställa moderna designförslag. När 

bra idéer på form och färg hade tagits fram kunde de tekniska bitarna appliceras. 

 

3.4.1 Brainstorm 

För att ta fram en yttre design samt smarta konstruktionslösningar, utfördes en 

brainstorming session med andra studenter. De mest intressanta idéerna från 

brainstormingen var “tårtbitsbehållaren” (Flera bönbehållare ihopsatta till en behållare), 

kvarnen med ett luftigt inre och de 3temp’s inspirerade hål-detaljerna, se Figur 5. 

 

 

Figur 5: Brainstorm 
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3.4.2 Moodboard 

Nedan presenteras resultatet av arbetet med moodboards. Bilderna som användes 

hämtades från pixabay.com, som är en hemsida där alla bilder är gratis och fria för att 

användas samt från 3temp.com. 

 

Moodboard 1 - är en sammanställning av de mest intressanta trenderna från 

trendundersökningen. Här hittar man krämiga färger, stilrena silvergrå detaljer, mattsvart, 

gjutjärn, svängda och rundade former, grovt och slitet men samtidigt rent och “välåldrat”, se 

Figur 6. 

 

Figur 6: Moodboard 1 (Pixabay, u.å.). 
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Moodboard 2 - nedan är baserad på 3temp’s form- och färgspråk, med en touch av lite extra 

lyx, hållbarhet och kvalité, se Figur 7. 

Figur 7: Moodboard 2 (3temp AB, u.å.), (Pixabay, u.å.). 

 

3.4.3 Lera 

För att tidigt skapa en känsla för form, utfördes en modellerings session i lera. Arbetet med 

lera fungerade som en idégenereringsmetod och resultatet blev ett antal modeller med 

levande former, som sedan användes som ett verktyg för att kunna utesluta vissa former 

från modellering i CAD, se Figur 8. 

 

Figur 8: Lermodeller 
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3.4.4 Skisser 

Med hjälp av förstudien, brainstormen och lermodelleringen, kunde enkla men “vilda” 

skisser av olika förslag på kvarnar tas fram. Skissandet fungerade som en 

idégenereringsmetod. Former och lösningar utforskades, kombinerades och utvecklades till 

ett fåtal designförslag med intressanta former. 

 

Fri form 

Figuren nedan är exempel på “vilda” eller “levande” former som sedan utvecklades vidare 

till det första konceptet, “Silverkobran”. Här låg fokus på att designa något som sticker ut 

och är annorlunda. En kvarn som är trendig och skiljer sig från mängden, se Figur 9. 

 

 

Figur 9: Fri from 
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Funktion 

När dessa skisser gjordes låg fokus på att skapa en så funktionell kvarn som möjligt. En av 

idéerna från brainstorming i grupp gav att man kunde ha flera bönbehållare och en annan 

idé var att man kunde konstruera en allt-i-ett maskin, en maskin för både kaffe och espresso 

med inbyggda kvarnar för olika böntyper, se Figur 10. 

 

 

Figur 10: Funktion 
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Hipster 

Skisserna i bilderna nedan är inspirerade av 3temp’s hipster-linje. Denna skissession gick ut 

på att ta fram en robust kvarn som passar in i 3temp’s befintliga produktserie, se Figur 11. 

 

 

Figur 11: Hipster 

 

 

 

 

Johannes Långström 

 
34 



3.4.5 Konceptutvärdering 

Resultatet av koncept genereringen gav tre olika koncept som togs vidare till 

konceptutvärderingsfasen. Nedan ges det en kort beskrivning av de olika koncepten samt 

deras för och nackdelar. 

 

Koncept 1 

Det första konceptet är ett koncept där estetiken går före funktionalitet. Detta är en 

strömlinjeformad kvarn med en look som är en blandning av retro och futurism. Denna 

designen har så få knappar och extra funktioner som möjligt. 

 

Kvarnen är lätt att använda om det enbart finns en funktion, men också väldigt opraktisk på 

grund av just detta. I övrigt så är konceptet väldigt nischat, vilket är en begränsande faktor, 

se Figur 12. 

 

 

Figur 12: Koncept 1 

 

Koncept 2 

Det andra konceptet är den multifunktionella kvarnen med tre bönbehållare för upp till tre 

olika typer av bönor. Kvarnen har en ratt för inställning av malningsgrad och ett antal 

knappar för förinställningar. Behållarna är fästa i ett hjul som roteras med hjälp av en spak. 
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Eftersom att kvarnen har många funktioner, spakar knappar och rattar så kan den vara svår 

att använda. Det positiva med kvarnen är att den kan ha flera bönor och ersätter därför alla 

andra kvarnar på cafét, se Figur 13. 

 

Figur 13: Koncept 2 

 

Koncept 3 

Det tredje konceptet är ett koncept som är inspirerat av 3temp’s hipster-serie. Här går 

funktionalitet och estetik hand i hand. Den har ställbar malgrad samt ställbar mängd kaffe 

som skall malas och dess yttre design är framtagen för att passa in som en ny pjäs i hipster 

familjen.  

 

Kvarnens yttre design är ett säkert kort då den är gjord för att smälta in bland 3temp’s andra 

produkter och den har alla funktioner som en modern kvarn förväntas att ha, se Figur 14. 

 

Figur 14: Koncept 3 
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3.4.6 Viktning 

Bilagan nedan är resultatet av viktningen av koncepten. Här redogörs det hur väl de olika 

koncepten uppfyller de olika kriterierna jämfört med referensprodukten: El Molino från 

Markibar, se Figur 15. 

 

 

Figur 15: El Molino (3temp AB, u.å.). 

 

Här framgår det vilka koncept som det är värt att ta vidare i produktutvecklingsprocessen. 

Enligt matrisen kan man se att koncept 1 och 3 är lämpliga för vidareutveckling, se Tabell 4. 

Tabell 4: Viktningsmatris 

Kriterier Vikt Referens Koncep 1 Koncep 2 Koncep 3 

Funktion 4 0 -4 +4 +4 

Utseende 4 0 +4 0 +4 

Unik 2 0 +2 0 0 

Rengöring 3 0 0 -3 0 

Användarvänlig 4 0 0 -4 0 

Möblering 2 0 +2 0 0 

Summa 0 4 -3 8 
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Funktion 

Hur allsidig och funktionell kvarnen är beror på aspekter som ex. Om den har inställningsbar 

kornstorlek på malning och mängd som skall malas i en sats, flera styrningsmöjligheter, 

möjlighet att mala flera typer av bönor, om den har en spillplatta osv.  

 

Utseende 

Hur “snygg” kvarnen är och hur användaren upplever kvarnen. Faktorer som påverkar detta 

är ex. Om den ser exklusiv ut, färger kombinationer och former, upplevs den som robust och 

uttrycker den kvalitet? 

 

Unik 

Hur väl kvarnen i helhet skiljer sig åt från andra kvarnar. För att fånga uppmärksamhet och 

göra intryck på köparen är det nödvändigt att sticka ut från mängden. 

 

Rengöring 

Hur lätt det är att rengöra kvarnen. 

 

Användarvänlighet 

Hur lätt det är för användaren att förstå och använda kvarnen. Faktorer som påverkar detta 

är: Mängden knappar och funktioner kvarnen har, hur lätta knapparna är att förstå genom 

tecken och placering samt hur ergonomisk kaffekvarnen är. Alltså om produkten är designad 

efter människans anatomi, fysiologi, kognition och perception och bidrar till ett ökat 

samspel mellan människa och produkt (Wikberg-Nilsson et. al. 2015). 

 

Möbleringsmöjligheter 

Om placering av kvarnen spelar någon roll. ex. Om kvarnen har en oattraktiv baksida är det 

inte att föredra att ställa den på disken som är vänd mot kunden så att baksidan syns. 
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3.4.7 Konceptutveckling i CAD 

CAD-modellerna är en sammanfattning av allt arbete från idégenereringsmetoderna. 

Modellerna konstruerades med hänsyn till informationen som samlats in från förstudien och 

de olika kriterierna från produktspecifikationen. Resultatet av arbetet i CAD blev två koncept 

som presenterades för uppdragsgivaren. 

 

Koncept 1 - En enklare CAD modell som beskriver den tänkta formen av det första 

konceptet, “Silverkobran”. Inspirationen till konceptets form och färg kommer från 

moodboard 1 som är en sammanfattning av trendanalysen. Alltså svängda, rundade former, 

som ger kvarnen en udda och utstickande look, en materialkombiantion av krom och 

gjutjärn samt en sfärisk, kristallklar behållare som skapar en känsla av renhet. 

Konstruktionen har en spillplatta, utrymme för vred eller knappar, en behållare med en 

kapacitet på 1,7 liter samt utrymme för en våg, se Figur 16. 

 

 

Figur 16: Koncept 1, Silverkobran. 
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Koncept 3 - “Hipsterkvarnen”, uppbyggd i CAD med hjälp av skisser. Kvarnen har en 

spillplatta, ett vred för inställning av malgrad, en våg inbyggd i armen för filterhållaren och 

en behållare som rymmer 1,5 liter. Konstruktionen är menad att matcha hipster-gruppen 

från 3temp, därav de orangea plåtdetaljerna nedtill, det svarta plåt höljet och de rostfria 

detaljerna samt de lökformade fötterna, se Figur 17. 

 

 

Figur 17: Koncept 3, Hipsterkvarnen. 
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3.4.8 Konceptval 

De två koncepten som vidareutvecklades med hjälp av CAD presenterades för 3temp och 

det konceptet som valdes var hipster kvarnen. 

 

Kvarnen passar bra in i 3temp’s väletablerade hipster-serie och den har en seriös och 

funktionell look. Dess funktionella utseende skapar möjligheten att lägga till teknik, 

funktioner och knappar för att skapa mervärde utan att kompromissa kvarnens estetik. 

 

3.5 Layoutkonstruktion 

Produktens slutgiltiga form, material, färg, funktion och komponentlayout har definierats. 

Detta genom att diskuterades material, funktioner och utformning med uppdragsgivaren, 

för att sedan bygga upp en CAD-modell där hänsyn tas till nödvändigt utrymme samt logisk 

placering för alla ingående komponenter, se Figur 18 & Figur 19. 

 

3.5.1 Produktsammanställning 

Konstruktionen kan delas in i fyra olika delar. Kvarnhus, hölje, behållare och spillplatta. 

Kvarnhuset består av en motor, ställbara malskivor, en ingång för bönbehållaren och ett 

utlopp. Motorn och malskivorna är standardkomponenter som köps in. Ingången är 

dimensionerad för att passa bönbehållaren och utloppet är konstruerat för att hålla ett 

jämnt och kontrollerat flöde. Kvarnhuset är designat så att alla komponenter får plats inuti 

men också så att det finns utrymme på utsidan för ett vred som reglerar malningsgraden 

samt knappar som kontrollerar mängden som skall malas. Kvarnen har ett kretskort som 

enligt Larsson är till för att göra det möjligt att ansluta kvarnen till internet och utföra 3

kalibreringsservice på distans. Kretskortet har USB-anslutningar, så att styrning kan göras 

från en kontroll. Till kretskortet finns det också möjlighet att ansluta en QR-scanner som 

automatiskt ställer in malningsgraden enligt ett online-baserat recept. 

 

Höljet består i huvudsak av tre plåtar. Två av plåtarna är identiska och dessa fungerar som 

konstruktionens stomme, dessa står upprätt och kvarnens alla delar fästs mellan dem. Den 

tredje plåten fästs mellan de två bärande stommarna och fungerar som ett sätt att hålla 

3 Peter Larsson CTO 3temp AB, Möte för projektets uppstart 16 februari 2018. 
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konstruktionen stabil. På plåten i mitten är det fäst en specialtillverkad filterhållare med 

inbyggd våg. För att underlätta tillverkning så är alla plåtar tillverkat av samma plåt som 

3temp’s andra hipster produkter är tillverkade av. 

 

Behållaren är tillverkad av SAN-plast som rekommenderades av uppdragsgivaren, SAN-plast 

är en transparent plast som är godkänd för matförvaring. SAN (Styrene-acrylonitrile resin) 

produkter märks med “#7” (IATP, 2008). Vilket är en märkning som innebär att materialet 

anses vara säkert för matförvaring (U.S. Food & Drug Administration, u.å.). Behållarens 

väggar en lutning som är brantare än 15० enligt Larsson så är detta för att bönorna lätt skall 4

kunna falla ned till malskivorna. Inuti behållaren finns det en magnet som hindrar metall 

som ibland förekommer i bönpåsen från att komma med i malningen. På behållarens utlopp 

är det fäst ett stopp som hindrar bönor från att falla ut när behållaren tas av för påfyllning. 

 

Spillplattan är en ihålig, löstagbar plåtlåda. den övre delen av spillplattan är en rostfri 

plåtskiva med hål i för att kaffe damm och övrigt spill skall kunna samlas upp. Den 

specialtillverkade spillplattan fästs i höljet och fungerar därav också som ett sätt att hålla 

konstruktionen stabil. 

4 Peter Larsson CTO 3Temp AB, Möte för projektets uppstart 16 februari 2018. 
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Figur 18: Genomskärning av CAD-modellen. 

 

1. Motor 

2. Växellåda 

3. Malskivor 

4. Behållare 1,5 liter kap. 

5. Ställ för filterhållare, fäst i en våg 

6. Utrymme för strömaggregat och kretskort 

7. Insamling av spill 
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3.5.2 Slutgiltigt resultat i CAD 

Det slutgiltiga resultatet visas med en produktbild renderad i CAD, se Figur 19. 

 

 

Figur 19: Produktbild 
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3.6 Slutgiltigt resultat 

Det slutgiltiga resultatet är ett konceptet, framtaget med designprocessen som 

presenterades för uppdragsgivaren, Peter Larsson, som analyserade kvarnens design och 

funktioner för att se om konceptet stämmer överens med kriterierna. 

 

Efter presentationen kunde Larsson konstatera att alla kriterier är uppfyllda och att 5

kvarnens formspråk passar in i 3temp’s hipster-linje och till hög-grad kommunicerar 

företagets image på grund av att kvarnen har form, färg och materialkombinationer som är 

ikoniska för företagets produkter, svart och orange plåt samt alla kromdetaljer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Peter Larsson CTO 3Temp AB, Presentation av examensarbete, 16 februari 2018. 
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4. Diskussion 

Arbetet med förstudien blev försenad med ungefär en månad eftersom att jag påbörjade 

mitt examensarbete hos ett annat företag med ett helt annat projekt. Detta har påverkat 

hela planeringen genoma att jag har fått lägga mindre tid på vissa delar av projektet för att 

hinna med hela förstudien. En stor del av arbetet har dock utförts i Creo 3.0 vilket är positivt 

för min del då jag arbetar mycket effektivt i CAD-program. 

 

För framtagningen av koncept har jag använt mig av många olika metoder. Vissa är bättre än 

andra och jag kan med säkerhet säga att när jag skissar på egen hand, är jag som mest 

produktiv, men att idégenererings metoder i grupp kan vara nödvändigt för att “spica” upp 

det hela och få projektet i rullning. Detta har jag lärt mig från tidigare projekt och därför 

valde jag att utföra en brainstorming session ganska så tidigt i projektet, så att man får en 

bra grund av idéer att stå på. 

 

Studenterna som deltog i brainstormingen utförde också sina examensarbeten hos 3temp, 

därför lutade deras designförslag mycket mot “hipster designen” som de redan var bekanta 

med. Det skulle kunna ha varit till min fördel att också brainstorma med en annan grupp 

som inte vet något om 3temp, för att få ett bredare urval av idéer. 

 

Att 3temp skulle gå i konkurs var en av riskerna som togs upp i riskanalysen. Risken att en 

konkurs skulle inträffa verkade liten och konsekvensen förväntades vara förödande. 

Faktumet att 3temp gick i konkurs fick mig att till viss del tappa motivationen. Detta 

berodde på att jag nu hade vetskapen om att konceptet som jag i stunden höll på att 

utveckla, antagligen inte skulle tas vidare till tillverkning. För att hålla igång tempot i 

projektet beslöt jag mig för att enbart fokusera på att försöka utföra en så bra process som 

möjligt. 

 

Det slutglitiga konceptet som presenterades togs gott emot av uppragsgivaren. Peter hade 

en mycket positiv inställning till kvarnens utformning och han tyckte att jag hade fått med 

allt som han hade frågat efter. 
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5. Slutsats 

Målet med projektet har varit att med en självständig designprocess ta fram ett koncept 

som uppfyller beställarens krav och önskemål. Under arbetet skall en lösning till 

problemformuleringen hittas och den slutgiltiga produkten skall presenteras i form av en 

CAD-modell. Syftet med projektet har varit att ta fram en produkt som förser användaren 

med färskt kaffepulver och på så vis ge 3temp en möjlighet att täcka en större del av 

kaffemarknaden. Tekniken finns, men inte dess utformning. 

 

“Hur kan ett koncept av en high-end kaffekvarn utformas för att produkten skall uppnå ett 

formspråk som kommunicerar 3temp’s image?” 

 

Med designmetodiken som har använts under projektets gång, har det tagits fram ett 

koncept av en kaffekvarn, uttryckt i form av en CAD-modell. Alla krav och önskemål ställda 

av uppdragsgivaren har uppnåtts och kvarnen har ett formspråk som kommunicerar 

3temp’s image. Detta på grund av att produkten är konstruerad av svarta och orangea plåtar 

samt att den också är präglad med kromade detaljerna som är ikoniska för företagets 

produkter. Slutsatsen som kan dras från resultatet av projektet är att en förstudie där fokus 

har legat på att studera formspråk är att föredra när det kommer till att lösa ett 

formgivningsproblem som detta, där ett företags image på något vis skall speglas i en 

produkt. 
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