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Sammanfattning 
”Stödbricka för muffinsformar” är ett examensarbete som självständigt utförts av Sara Glanander och 

Rebecka Westerlund under vårterminen 2011. Det har genomförts vid Karlstads universitet, 

fakulteten för teknik- och naturvetenskap under innovations- och designingenjörsprogrammet.  

Siluett of Sweden AB i Kristinehamn är uppdragsgivaren för projektet och kontaktperson samt 

handledare på företaget är Bernt Rådberg, försäljnings- och marknadschef. Handledare av projektet 

vid Karlstads universitet är Monica Jakobsson, universitetsadjunkt och programledare för 

innovations- och designingenjörsprogrammet. Examinator är Fredrik Thuvander, universitetslektor 

och professor på Karlstads universitet.  

Siluett, som tillverkar bakformar och andra kartong- och pappersbaserade produkter för bageri- och 

konditorinäringen, har lagt märke till en ökad efterfrågan av monterade mönstertryckta formar hos 

sina kunder. Därför startades projektet i syfte att tillgodose detta behov. 

Då företaget redan lagt märke till kundbehovet genomfördes en mindre förstudie i form av korta 

intervjuer på ett tiotal bagerier i Karlstad och fyra massproducerande bagerier runt om i landet. 

Fokus låg på produktspecificeringen där de krav och funktioner som efterfrågades identifierades.   

Under konceptgenereringen användes olika idégenereringsmetoder, både självständigt och i grupp. 

Projektgruppen märkte dock att de fick de enklaste och mest entydiga beskrivningarna genom att 

göra skissmodeller i papper och enklare kartongmaterial, vilket därför flitigt användes under 

projektets gång. Här studerades även stödbrickans fysiska ergonomi samt materialets 

värmebeständighet i form av laborationer. 

De framtagna koncepten utvärderades och utvecklades. I slutet av projektet återstod fyra koncept 

vilka presenterades för handledaren på företaget. Det bästa konceptet valdes ut och anpassades för 

tillverkning av konstruktören, Niklas Karlén, på Petersson Packaging i Norrköping.  

För närvarande pågår nyhetsgranskning av konceptet, vilket medför att det slutliga resultatet inte 

kan redovisas. Konceptets mest framstående egenskaper är dock att den är enkel att vika ihop, den 

är stapelbar och lätthanterlig, vilket var några av projektets mål.  

  



 

Abstract 
”Support tray for muffin cups” is a final thesis which was independently executed by Sara Glanander 

and Rebecka Westerlund during spring 2011. It was carried out through Karlstad University Faculty of 

Technology and Science in the study program of Innovation and Design Engineering.  

The employer of the project is Siluett of Sweden AB in Kristinehamn. The contact person and 

instructor at the company is Bernt Rådberg, sales and marketing manager. The supervisor at Karlstad 

University is Monica Jakobsson, lecturer and director of studies for the study program in Innovation 

and Design Engineering. Examiner is Fredrik Thuvander, lecturer and professor at Karlstad University.  

Siluett manufactures muffin cups and other cardboard- and paperbased products for the bakery- and 

patisserie industry. They have noticed an increase in demand from their customers for set up, 

patterned, muffin cups. The project was initiated to fulfill this need.  

Since the company had already noticed the need, only a smaller preliminary study was performed. 

The study was in the shape of short interviews at ten different bakeries in Karlstad and four mass-

producing bakeries around the country. The focus was on the defining of the product where the 

inquired demands and functions were specified.  

Different methods were used during the concept generation, both individually and in group. The 

project team noticed that the easiest way to get understandable descriptions were by making small 

models in paper and cardboard. This method was diligently used throughout the project. Also the 

physiological ergonomics was studied and the heat resistance of the material was tested by 

laboratory experiments.  

The produced concepts were evaluated and developed. In the end, only four concepts remained and 

were presented to the instructor at the company. The best concept was chosen and later adjusted 

for manufacturing by Nicklas Karlén, a constructor at Peterson Packaging AB in Norrköping.  

For the present a novelty search is going on, which entails that the final result cannot be shown. The 

most eminent characteristic of the chosen concept is its simplicity. It is easy to fold, easy to stack and 

easy to handle, which was some of the goals of the project.  
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1. Inledning 
Detta projekt har utförts som examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 

design av Sara Glanander och Rebecka Westerlund, studenter på Karlstads universitet vid fakulteten 

för teknik och naturvetenskap. Projektet har utförts under handledning av Monica Jakobsson på 

Karlstads universitet samt uppdragsgivaren Bernt Rådberg på Siluett of Sweden AB i Kristinehamn. 

Examensarbetets omfattning är 22,5 hp och har utförts under vårterminen 2011 med Fredrik 

Thuvander, universitetslektor och professor på Karlstads universitet som examinator.  

1.1 Bakgrund 

Siluett of Sweden AB är ett företag i Kristinehamn som sedan 1928 har tillverkat bakformar och andra 

kartong- och pappersbaserade produkter, för bageri- och konditorinäringen. Företaget grundades i 

Stockholm under namnet Stockholms Tårtpappersfabrik. De flyttade sedan till Kristinehamn för att 

expandera och bytte senare namn till Siluett. De är kända för en hög kvalité och har framförallt riktat 

in sig mot proffsanvändare. Siluett tillverkar bland annat 

kundanpassade bakformar, det vill säga formar med 

tryckta mönster eller logotyper efter kundens 

önskningar. Då Siluett har lagt märke till ett ökat 

intresse för bakning av muffins bland de moderna 

caféerna, har de utvecklat en stödbricka med 

monterade, vita standardformar för att underlätta 

muffinsbakningen (se bild 1). Kunderna har dock 

efterfrågat en stödbricka med de mönstertryckta formarna, men detta har Siluett inte kunnat 

erbjuda. Att göra detta skulle innebära stora kostnader för omställning av maskinerna och dessa 

skulle inte vägas upp av de små kvantiteter som marknaden eventuellt skulle erbjuda. Därför har 

Siluett bestämt att utveckla en stödbricka för mönstertryckta bakformar till nytta för professionella 

användare. Stödbrickan ska vara anpassad efter befintlig formplockningsmaskin som tillverkas av 

Roulette Bagerisystem AB. Denna maskin ska placera ut bakformar på stödbrickorna och sedan stapla 

dem på varandra i en förpackningslåda som sedan skickas till kunden.  

1.2 Problemformulering 

Hur ska utformningen av stödbrickan för bakning av muffins se ut för att passa användare och 

formplockningsmaskin? Vilka modifieringar av formplockningsmaskinen krävs för att stödbrickorna 

ska kunna staplas på varandra?  

1.3 Syfte 

Siluett önskar tillgodose kundernas önskemål att kunna använda de mönstertryckta formarna med 

någon form av stödbricka som är tänkt för kortare serier till mindre och medelstora bagerier, med 

detta som bakgrund startades projektet.  

 

Projektgruppen ska under arbetets gång visa att de självständigt kan genomföra ett projekt efter 

uppdragsgivarens önskemål och tillämpa de kunskaper som erhållits under utbildningen.  

Bild 1- Monterade vita standardformar.  
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1.4 Mål 

Målet är att ta fram en prototyp av en stödbricka för mönstertryckta bakformar, anpassad för en 

formplockningsmaskin, samt översiktligt identifiera nödvändiga modifieringar av 

formplockningsmaskinen för att kunna stapla brickorna på varandra. Arbetet ska mynna ut i en 

muntlig presentation, en utställning samt en rapport. 

1.5 Avgränsningar 

• Inget förslag på material kommer att tas fram, befintligt material kommer användas. 

• Inga ekonomiska beräkningar kommer att göras. 

De krav som Siluett har ställt är följande: 

• Första stödbrickan måste kunna stå själv för att kunna hålla formarna på plats då 

stödbrickorna staplas och packas. 

• Flera stödbrickor ska kunna fyllas på automatiskt i plockningsmaskinen för att sedan så 

enkelt som möjligt kunna packas i en wellpapplåda. 

• Alla stödbrickor måste kunna stå stadigt på plåten. 

• Stödbrickan ska vara lätt att lyfta upp ur förpackningslådan. 

• Stödbrickan ska kunna köras i ugn i 250oC. 

• Stödbrickan ska vara anpassad efter formar med två olika storlekar. 

• Stödbrickans yttermått ska vara samma oberoende av bakformsstorleken. 

  



 

2. Genomförande 
Projektet har sin utgångspunkt i 

i fokus (Österlin, 2010), Produktutveckling 

(Johannesson et al. 2004) samt The mechanical design process

 

Figur 1 - Översikt av designprocessen. 

 

2.1 Planering 

För att planera projektet användes olika verktyg, detta för att skapa en bra grund att stå på och ett 

underlag för diskussioner vid eventuella förändringar (

2.1.1 Brief 

En brief är en kort sammanfattning av målsättningen för projektet samt innehå

förutsättningar som gäller. Briefen identifierar projektets deltagare, handledare, uppdragsgivare med 

kontaktperson och beskriver sedan förutsättningarna under rubrikerna

problemformulering, krav, mål samt 

projektet få samma utgångspunkt, vilket gör att missförstånd kan undvikas och att det gemensamma 

målet uppnås (Österlin, 2010). 

2.1.2 WBS 

Work Breakdown Structure som förkortas WBS är en metod som används för att bryta ner ett projekt

i mindre aktiviteter. Denna nedbrytning identifierar alla projektets nödvändiga delar för att uppnå 

det önskade resultatet (Eriksson & Lilliesköld, 2005). Nedbrytningen gjordes på en av Karlstads 

universitets stora whiteboardtavlor. 

2.1.3 GANTT-schema 

För att få en enkel och klar bild över projektets tidsomfattning och dess lite större moment är en 

tidsplan, en så kallad aktivitetsplan eller ett GANTT

visar den planerade tidsåtgången för varje moment och under hur långt t

tänkt att pågå. Tidsplanen är uppdelad efter huvudrubrikerna problemanalys, faktainsamling, 

genomförande/analys samt rapportering (Johannesson et al, 2004).

 

 en kombination av produktutvecklingsprocesserna i böckerna 

Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design

The mechanical design process (Ullman, 2003).  

 

projektet användes olika verktyg, detta för att skapa en bra grund att stå på och ett 

underlag för diskussioner vid eventuella förändringar (Eriksson & Lilliesköld, 2005

En brief är en kort sammanfattning av målsättningen för projektet samt innehåll och de 

Briefen identifierar projektets deltagare, handledare, uppdragsgivare med 

kontaktperson och beskriver sedan förutsättningarna under rubrikerna bakgrund, 

samt tidsplanering. Genom detta dokument kan alla inblandade i 

projektet få samma utgångspunkt, vilket gör att missförstånd kan undvikas och att det gemensamma 

Work Breakdown Structure som förkortas WBS är en metod som används för att bryta ner ett projekt

i mindre aktiviteter. Denna nedbrytning identifierar alla projektets nödvändiga delar för att uppnå 

det önskade resultatet (Eriksson & Lilliesköld, 2005). Nedbrytningen gjordes på en av Karlstads 

universitets stora whiteboardtavlor.  

få en enkel och klar bild över projektets tidsomfattning och dess lite större moment är en 

tidsplan, en så kallad aktivitetsplan eller ett GANTT-schema, en rekommenderad metod. Schemat 

visar den planerade tidsåtgången för varje moment och under hur långt tidsintervall varje moment är 

tänkt att pågå. Tidsplanen är uppdelad efter huvudrubrikerna problemanalys, faktainsamling, 

genomförande/analys samt rapportering (Johannesson et al, 2004). 
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2.2 Förstudie 

I en förstudie kartläggs bakgrunden till projektet på ett öppet och förutsättningslöst sätt. 

Undersökningen innefattar olika områden för att göra arbetet allsidigt och kartlägga det verkliga 

behovet (Johannesson et al, 2004).  

Marknadsundersökning 

För att undersöka dagens marknad genomfördes korta intervjuer med proffsanvändare på olika 

nivåer. Viktigt var att täcka hela spektrat, från små bagerier till stora massproducerande 

industribagerier (Danielsson, 2011).  

Då det handlar om att undersöka på vilket sätt och inte varför bagaren arbetar på det sättet, anses 

en kvantitativ undersökning att föredra (Axánd Konsult AB, 2011). För att få en bred syn på 

marknaden gjordes därför en sådan undersökning i form av korta intervjuer på tio mindre bagerier 

och konditorier i Karlstad. Projektgruppen valde att besöka Wayne´s Coffee, Espresso House, Ica 

Maxi Stormarknad, Coop Forum Bergvik, IKEA, Konsum mitt i city, Färskvarucentralen, Karlstad 

hembageri, Damm´s Konditori och Café Råtorp. Även korta telefonintervjuer med fyra större 

massproducerande bagerier genomfördes för att få en överblick av hur den automatiserade 

bakningen fungerar. Dessa var Pågen, Bonjour, Gray´s Bakery och Konsum Värmland. En kvantitativ 

undersökning underlättar bearbetning av uppgifterna då den gör det enkelt att sammanställa 

resultatet (Johannesson et al. 2004).  

Befintlig stödbricka 

För att få en visuell bild av hur en stödbricka kan se ut, 

skickades en befintlig stödbricka från Roulette (se bild 

2). Denna stödbricka används idag tillsammans med 

deras formplockningsmaskiner. På denna stödbricka 

gjordes en analys för att se hur bra den passade för 

behovet samt hur den skulle kunna förbättras. 

 

2.3 Produktspecificering 

Produktspecificeringen hjälper till att identifiera vad projektet ska åstadkomma, vad målet är. Den 

kan även användas för att utvärdera slutresultatet (Johannesson et al. 2004).  

2.3.1 Funktionsanalys 

En metod att ta fram de viktigaste funktionerna hos en produkt är att göra en funktionsanalys. Dessa 

funktioner kan beskrivas kort med ett verb och ett substantiv för att få en bra överblick (Österlin, 

2010).  

2.3.2 Kravspecifikation 

Stödbrickans utformning begränsas av olika faktorer, så kallade krav. Dessa måste identifieras och 

listas för att få en produkt som passar målgruppen och som uppfyller sitt syfte.  

 

Bild 2 - Befintlig bricka från Roulette bagerisystem AB. 
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2.4 Konceptgenerering 

Det finns många metoder som används för att ta fram olika koncept. Det som krävs, för majoriteten 

av dem, är att det finns kunskap om de olika funktionerna produkten önskas ha (Ullman, 2003).  

2.4.1 Kreativa metoder  

Flera konceptgenereringsmetoder kan göras individuellt som till exempel brainstorming, 

morfologiska metoden, med flera. De flesta metoder kan dock med fördel göras i grupp (Ullman, 

2003). Nedan följer ett par av de metoder som använts under projektets gång. 

Brainstorming 

Brainstorming är en av de metoder som med fördel anses kunna utföras i grupp eftersom var och en 

av deltagarna bidrar med idéer från hans eller hennes egen synvinkel. Det är viktigt att alla idéer, 

realistiska som galna, antecknas och att ingen kritik eller utvärdering av de olika idéerna görs 

(Ullman, 2003).  

För att sammanställa resultatet av brainstormingen gjordes en QFD-matris (Quality Function 

Deployment). I en sådan matris visas sambanden mellan de olika funktionerna. Metoden är utvecklad 

för att hantera den viktigaste informationen för att förstå problemet och till slut kunna lösa det 

(Ullman, 2003).  

6-3-5 – metoden  

För att få input från andra, valdes att göra en gemensam idégenerering med ett antal oberoende 

personer. Den metod som användes kallas 6-3-5 och är en kombination av olika 

brainstormingmetoder. Metoden används i grupper med omkring sex deltagare, där varje deltagare 

får ett rutat papper med tre kolumner och lika många rader som deltagare. I dessa tre översta rutor 

beskriver deltagarna, antingen genom text eller skisser, tre olika idéer. När fem minuter gått, eller då 

alla är färdiga, skickas papprena runt medurs till deltagaren bredvid som utvecklar de tre idéerna 

eller kommer på nya, på raden under (Österlin, 2010). 

Inspiration  

För att hitta innovativa lösningar till stödbrickans utformning och hopvikning gjordes besök på 

mataffärer där diverse förpackningar och fruktlådor studerades. Projektgruppen gjorde även ett 

besök på IKEA och letade ytterligare inspiration på internet och i origamiböcker.  

De böcker som studerades för inspiration var: 

• The complete guide to Origami & Papercraft (The complete guide to Origami & Papercraft, 

2006) 

• Action origami (Beech, 2002 ) 

Skissmodeller  

Att göra modeller är ett enkelt sätt att kunna testa och få en känsla för produkten. Det finns olika 

typer av modeller som kan användas för olika illustrationsändamål och produkter. Några av typerna 

är: skiss- och arbetsmodeller, detaljerade modeller och fullskalemodeller. I framtagandet av 

modellerna kan olika slags material användas som till exempel papp och kartong (Löfgren, 2002). 

Eftersom projektgruppen under konceptutvecklingen hade svårt att göra tydliga skisser, gjordes i ett 

tidigt stadium skissmodeller. Först gjordes små enklare skissmodeller i olika sorters papper, 
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flingpaket och andra tunnare kartonger. Senare under processens gång användes det material, en 

slags wellpapp, som Siluett önskar använda, för att göra fullskaliga modeller. Dessa kunde sedan 

studeras gällande nedböjning, kanthöjd och hopvikning.  

2.4.2 Dimensionering 

Stödbrickans mått är beroende av vissa faktorer som den måste anpassas till. Det som i projektet 

tagits hänsyn till är plåtstorlek, muffinsformarnas storlek, stödbrickans sidvinkel, greppmöjligheter, 

anpassning för att få stödbrickan rest (hopvikt)i maskin samt lufthål.   

Ergonomi 

En definition av ergonomi som Ergonomisällskapet Sverige, ESS, har gjort lyder:  

”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv 

behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt 

prestanda vid utformning av produkter och arbetssystem.” 

Det finns tre uppdelningar inom ergonomi. Fysisk, som handlar om anpassning till människokroppen. 

Kognitiv, som handlar om förståelse av en produkt eller ett system och emotionell, som berör 

känslan för produkten (Ergonomidesign, 2011). Under arbetet har projektgruppen riktat in sig på den 

fysiska ergonomin och har därför använt antropometriska data (Dreyfuss, 2002) i utformningen av 

grepp.  

Material 

Materialet bestämdes från början av Siluett. De har tidigare gjort andra stödbrickor i wellpapp och 

önskade därför att projektgruppen använde samma material. Wellpappen levererades av Peterson 

Packaging AB i Norrköping. 

Wellpapp kan testas på olika sätt bland annat genom kantkrosstyrka (Edge Crush Test) där 

wellpappens styvhet testas (Peterson Packaging – Wellskola, 2010). Dock ville projektgruppen i detta 

projekt veta hur materialet påverkas av relativt höga temperaturer. Därför testades materialet i labb 

för att se hur tåligt det var. Det testades i olika temperaturer, under olika lång tid och med yttre 

påverkan i form av fett och vatten. Resultatet sammanställdes med hjälp av foton på provbitarna i en 

uppställd tabell. 

2.4.3 Konkretisering 

De tankar och idéer som tagits fram i modellarbetet konkretiserades för att få en verklig bild av hur 

produkten slutligen kommer se ut.  

Modellförslag 

Ett antal av koncepten realiserades i fullskaliga modeller och presenterades för uppdragsgivaren. De 

fick sedan ta ställning till hur utformningen skulle se ut (Löfgren, 2002). Uppdragsgivaren valde sedan 

det koncept som verkade mest lovande och funktionellt. 

2.5 Konceptutvärdering 

För att identifiera de olika konceptens egenskaper och prestanda i jämförelse med varandra görs en 

konceptutvärdering.  
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Beslutsmatris 

Utvärderingen gjordes med hjälp av en beslutsmatris, även kallad Pughs matris. Matrisen visar även 

hur väl varje koncept uppfyller kundkraven/kriterierna. Denna metod kan snabbt identifiera det 

bästa konceptet och hjälpa till med att komma fram till förbättringar.   

2.6 Prototyp 

När ett koncept har valts, tillverkas en prototyp i full skala för att få en bättre känsla för produkten. 

Då kan produkten även testas för att se hur den samverkar med andra produkter som den ska 

användas tillsammans med (Löfgren, 2002). Konstruktionsritningar kan med fördel göras för att 

enkelt kunna göra en nollserie. 

2.7 Maskinmodifieringar 

Då projektgruppen under arbetets gång ställdes inför problemet med tidsbrist prioriterades 

stödbrickans utformning och därför har endast förslag på modifieringar till formplockningsmaskinen 

gjorts.  

2.8 Dokumentation 

Under projektets gång har skisser och modeller utformats, vilka beskriver funktionerna för respektive 

koncept. Även olika matriser togs fram och en rapport har skrivits. Dessa sparades bland annat på It’s 

learning via Karlstads universitet, som en dokumentation av produktens utveckling. 

Redovisningar och en utställning kommer att göras för att visa projektets utveckling, dessa kommer 

att hållas i universitets lokaler. 
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3. Resultat 
Nedan presenteras de resultat som åstadkommits av projektgruppen. Det börjar med en beskrivning 

av planeringen av projektet, därefter behandlas förstudiens resultat. Produktspecificering kommer 

sedan, där krav och funktioner lyfts fram. Detta följs av konceptgenerering och konceptutvärdering 

för att slutligen behandla prototyp och dokumentation. 

3.1 Planering 

En brief, en WBS och ett GANTT-schema gjordes. Detta för att få en grund i och överblick av 

projektet.  

Briefen utformades för att informera alla inblandade om utgångspunkten i projektet. WBS- och 

GANTT-schemat gjordes för att projektgruppen skulle få en överblick av projektets olika steg och 

deras tidsåtgång.  

3.1.1 Brief 

Briefen som finns i bilaga 1, skickades via mail för att godkännas av kontaktpersonen på Siluett samt 

handledaren på Karlstads universitet. Då alla parter var överens om projektet och hade godkänt 

dokumentet fortsatte arbetet med nästa steg i designprocessen.  

Dokumentet användes även som underlag för tidsplanering av projektet.  

3.1.2 WBS 

Nedbrytningen gjordes först i grova drag och korrigerades sedan efter produktutvecklingsprocessens 

faser från boken Produktutveckling: effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson et al, 

2004). Förutom de genomförda stegen start och planering innehåller den förstudie, 

konceptgenerering, konceptutvärdering, konfigurering & detaljkonstruktion, prototyp & 

maskinmodifiering samt dokumentation & presentation (se bilaga 2).  

WBS-schemat användes tillsammans med tidsplanen för att lägga en grund för arbetsgången. I den 

identifierades projektets olika steg, i vilken ordning de kom och vad som skulle göras. 

3.1.3 GANTT-schema 

Under huvudrubrikerna finns de olika steg projektgruppen från början såg skulle utgöra projektet. 

Tiden längs y-axeln är uppdelad i veckor för att få en bra översikt. Även en kolumn med en grovt 

planerad tidsåtgång finns med samt en kolumn där projektgruppen själva kan fylla i den verkliga 

tidsåtgången(se bilaga 3). Detta gjordes för att se hur mycket tid som egentligen gått åt till de olika 

delarna i projektet.  

Under arbetets gång har detta GANTT-schema uppdaterats och fyllts på. Ingen ny tidsplanering har 

alltså gjorts. Istället arbetade projektgruppen med projektet utifrån denna uppdaterade version 

parallellt med WBS-nedbrytningen vilken också uppdaterats under processens gång.  

3.2 Förstudie 

Under förstudien togs den mest väsentliga bakgrundsinformationen fram, som till exempel, hur 

bagerierna bakar sina muffins idag och hur en befintlig stödbricka är utformad. En 

marknadsundersökning samt en analys av en stödbricka utfördes. 
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Marknadsundersökning 

Då projektet söker underlätta för de mindre bagerierna och inte de massproducerande företagen har 

projektgruppen valt att endast göra en mindre undersökning av dessa stora företag och istället 

inrikta sig på målgruppen, som är de mindre och medelstora bagerierna.  

De flesta bagerier bakade inte sina muffins själva, utan fick dem istället levererade någon annanstans 

ifrån. Endast fyra av företagen bakade egna muffins men tre av dem hade inte muffins i ett 

regelbundet sortiment. Ica Maxi Stormarknad däremot, som alltid erbjuder sina kunder muffins, 

bakade stora satser men med stort tidsglapp mellan och frös sedan in dem. Övriga konditorier visste i 

regel inte var de fick sina muffins ifrån, men två av leverantörerna identifierades och 

telefonintervjuades senare.  

Under marknadsundersökningen genomfördes även mindre telefonintervjuer med fyra större 

massproducerande bagerier där projektgruppen frågade om bakningsprocessen och de hjälpmedel 

de använder. Undersökningen som gjordes på dessa större bagerier försvårades då företagen inte 

gärna ville berätta om hur deras process gick till. Studiebesök hos dessa godkändes inte heller. 

Slutsatsen var dock att de större massproducerande bagerierna använder någon typ av 

formplockningsmaskin som placerar ut muffinsformarna antingen direkt på plåten eller i någon form 

av stödbricka.  

Befintlig stödbricka 

Under projektets gång skickades fem likadana stödbrickor från företaget Roulette. Brickorna är 

gjorda i en wellpapp och har hål för 24 muffinsformar, till det finns fem stödben som viks ner, ett i 

vardera hörn och ett på mitten (se bild 3). Stöden är utformade med en rak del som övergår till en 

kilformad del. När stödet viks på mitten vid övergången bildas ett V som sedan låses i ett spår (se bild 

4). 

En av fördelarna med stödbrickan är 

att den, med endast sina fem 

stödben, ansågs vara förhållandevis 

stabil. Stöden hålls låsta vid 

tryckpåkänningar och placeringen av 

stöden bidrar till en bra balans. Det är 

endast vid tryck på mitten av 

långsidorna som stödbrickan viker sig 

och tippar över till kanten. 

Stödbrickan är också 

materialbesparande då materialet i 

hålen används för att utforma 

stöden, vilket också medför att den 

tillverkningsmässigt inte får en så stor 

kostnad. Dock är stöden, som består av en konformad del med två jack i, svåra att fälla ut eftersom 

de måste passas in i ett spår. Detta spår är litet precis som jacken i stödbenet och viks lätt sönder vid 

den kraftpåverkan som krävs. Stöden ansågs även vara för höga för formarna då de kom att hänga i 

luften. Vid användning skulle detta leda till att när smeten hälls i formen, blir viktökningen så stor, att 

formen åker genom hålet ner på plåten, vilket inte är önskvärt.  

Bild 3- Stödbricka som företaget Roulette bagerisystem AB använder idag. 
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Eftersom fingerhål eller andra grepp saknas 

blir stödbrickan svår att lyfta upp ur en låda 

när den är förpackad. Väl uppackad kan dock 

kanterna användas, men detta utan bra 

stabilitet då formar sitter i vägen och 

stödbrickan kommer vara betydligt tyngre av 

de bakade muffinsen. En annan nackdel är att 

stödbrickan, på grund av sin utformning, ej 

går att staplas. Detta medför onödig transport 

av luft mellan brickorna och en ostadigt 

förpackad vara som riskerar att tappa 

formarna. Stödbrickan ansågs inte heller vara 

mångfunktionell då den endast kan användas för en formstorlek.  

Det ultimata konceptet är att tillverka en stadig stödbricka som kan användas till båda 

muffinsformarna. Den ska vara enkel att fälla ut och samtidigt billig att tillverka.  

3.3 Produktspecificering 

För att uppnå målet måste vissa funktioner och krav ställas. Dessa togs fram under 

produktspecificeringen där en funktionsanalys och kravspecifikation gjordes.  

Funktionsanalysen delar upp stödbrickans funktioner och gör de mer överskådliga, samtidigt som 

kravspecifikationen framhäver de krav som måste uppfyllas.  

3.3.1 Funktionsanalys  

Under idégenereringen togs stödbrickans huvud- och delfunktioner fram. Huvudfunktionen var att 

placera ut formar på bakplåten och under den grenade delfunktionerna ut sig i ett funktionsträd (se 

bilaga 4). 

För att strukturera upp funktionsanalysen gjordes en QFD. Denna matris visar de olika funktionernas 

samband och värderar hur starkt de hänger ihop. Även vilka funktioner och lösningar som motverkar 

varandra identifieras. Här framkom till exempel att för att få stödbrickan att stå används antingen 

några slags fötter eller en nedvikt kant. Att stödbrickan ska vara lätthanterlig är beroende både av 

greppens utformning och stödbrickans vikt, vilket därmed inkluderar materialvalet. I QFD-matrisen 

lades också funktionsgränser in såsom hur stor plåten och formarna är, hur de ergonomiska måtten 

avgör greppens storlek samt mellan vilka värden stödbrickans höjd får vara. QFD-matrisen finns 

bifogad (se bilaga 5).  

3.3.2 Kravspecifikation 

De krav som ställs på stödbrickan är starkt kopplade till bakningsprocessen. Materialet måste kunna 

köras i ugn och tåla en värme på 250oC. För att kunna baka muffinsen i ugnen krävs också att måtten 

på stödbrickan är anpassad efter bakplåtsstorleken. Genom telefonkontakt med Krister Söderkvist på 

företaget Roulette konstaterades att bakplåtar tillverkas i standarder. I Sverige är standarden 

600x450 mm medan den i Europa är 600x400 mm. Projektgruppen har därför valt att anpassa sig 

efter den europeiska standarden då ett intresse för att få en internationell marknad kan uppstå. Även 

formarna måste passa i stödbrickan. De formar som kommer användas har måtten 62x52x86 mm, 

samt 50x35x71 mm (bottendiameter x höjd x toppdiameter).  

Bild 4 - Stödbenens utformning. 
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Det finns även andra krav, som har med hanteringen att göra. Stödbrickan ska vara stapelbar, dels för 

att kunna packas på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt, men också för att hålla de isatta 

muffinsformarna på plats under transporten. För att underlätta hanteringen av stödbrickorna krävs 

också bra grepp i form av antingen hela handen eller endast ett eller flera fingrar. Dessa ska vara 

ergonomiskt anpassade efter de antropometriska måtten, så att de passar de flesta hand- och 

fingerstorlekar.  

3.4 Konceptgenerering 

Under konceptgenereringen användes flera olika metoder. Detta för att generera så många olika 

idéer som möjligt.  

3.4.1 Kreativa metoder 

Under projektets gång har och individuella idégenereringar genomförts. Detta gjordes för att få fram 

fler idéer och för att snabbare få igång arbetet när projektgruppen träffades för arbetsmöten. De nya 

idéerna gicks igenom tillsammans i projektgruppen för att få fram fler synvinklar och idéer.  

Brainstorming 

Brainstorming är en metod som användes både individuellt och internt i projektgruppen. Metoden 

användes bland annat till att ta fram lösningar till stödbrickans olika funktioner. Både realistiska och 

mindre realistiska lösningar togs fram, som till exempel handtag och hål till lyftkran och 

heliumballong för att kunna lyfta stödbrickan (se bilaga 6). Generingen hölls utan att kritik och 

bedömningar av idéerna förekom, detta för att inte låsa någon och missa bra idéer. Metoden visade 

sig även vara bra då projektgruppen kört fast och behövde fler idéer för att komma vidare.  

6-3-5 – metoden  

I gruppen för idégenereringen ingick 6 personer. Tre av dem läste andra året på Innovations- och 

designingenjörsprogrammet, två läste maskinteknik andra året och den sista personen var en i 

projektgruppen. Projektgruppen valde att själva delta för att lägga in några av de befintliga idéerna 

och se hur de utvecklades.  

En i projektgruppen höll i idégenereringen och gav en kort beskrivning av projektet och lade sedan 

fram problemställningen, som handlade om hur stödbrickan skulle kunna stå. Detta valdes för att få 

en bredare generering än om frågeställningen begränsats. Genom att inte berätta alla förutsättningar 

och krav kan ett bredare resultat nås, dock med avvägningen att alla idéer inte kan genomföras.  

Den andra projektgruppsdeltagaren medverkade i idégenereringsgruppen för att de övriga 

deltagarna skulle ha möjlighet att se de idéer som redan kommit fram under projektets gång. Detta 

för att skapa möjligheten att spinna vidare och utveckla dem. Förhoppningen var att det skulle 

komma fram idéer och synvinklar som projektgruppen inte tänkt på.  

Ett brett resultat nåddes med både genomförbara och icke-genomförbara idéer. Dock tillfördes inga 

nya idéer.  

Inspiration 

Inspirationssökningen gav varierande resultat. Från mataffärerna och IKEA fick projektgruppen med 

sig diverse förpackningslådor att studera. Origamiböckerna gav dock ingen slutgiltig lösning för 

projektet eftersom metoden bygger på komplicerade vikningar.  
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Skissmodeller 

För att få en snabb och enkel bild av hur de skissade koncepten såg ut i verkligheten och om de skulle 

fungera, gjordes skiss- och arbetsmodeller. 

”En enkel modell av papp är lättare att förstå än den mest avancerade illustration.” (Löfgren, 2002) 

Under tillverkningen av modellerna var det lätt att se vad som fungerade och vad som inte 

fungerade, även vad som krävde mer utveckling. Utifrån modellerna utvecklades förbättringar och 

nya skisser och idéer.  

Till första mötet med Siluett gjordes ett antal enklare modeller i vanligt papper och kartong från 

bland annat flingpaket, för att få en uppfattning om vad önskemålet var. De modeller som 

presenterades under mötet kan ses nedan. 

Modell 1 – Består av ett hål där det utstansade materialet används tillsammans med två remsor som 

är fastlimmade vid hålets kanter, vilka tillsammans bildar ett stöd.  

  
Bild 5 - Modell 1 sedd från ovan.   Bild 6 - Modell 1 sedd från undersidan.  

Modell 2 – Bildar en rak kant och består av en utklippt flik som låses i ett hål på ovansidan av 

stödbrickan enligt bilderna nedan.   

  
Bild 7 - Modell 2 uppvikt.   Bild 8 - Modell två hopvikt, sedd från ovan. 
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Modell 3 – Liknar modell två men viks på hörnet. Den viks två gånger för att kunna låsa en extra flik 

från den andra kanten och låses även den genom små utstickande flikar som passar in i två hål. 

  
Bild 9 - Modell 3 uppvikt, sedd från ovan.   Bild 10 - Modell 3 hopvikt, sedd från ovan.  

Modell 4 – Byggs upp av två små rätblock som skapar en kil där hörnet kan fästas enligt bilderna 

nedan. 

  
Bild 11 - Modell 4 uppvikt, sedd underifrån.   Bild 12 - Modell 4 hopvikt, sedd underifrån.  

Modell 5 – Är utformad så att hålen för muffinsen själva bildar ett stöd. Hålen består av nedvikta 

flikar formade efter ett åttakantigt hål.  

  
Bild 13 - Modell 5 uppvikt, sedd från ovan.   Bild 14 - Modell 5 hopvikt, sedd från ovan. 
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Modell 6 – Är ett hörnstöd som byggs upp på samma sätt som i modell tre.  

  
Bild 15 - Modell 6 uppvikt, sedd underifrån.   Bild 16 - Modell 6 hopvikt, sedd från ovan.  

Modell 7 – Är utformad med en rak kant där en fyrtiofemgraders triangel bildas i hopvikningen, 

vilken limmas ihop för att låsas.  

  
Bild 17 - Modell 7 hopvikt, sedd underifrån.   Bild 18 - Modell 7 hopvikt, sedd från ovan.  

Under mötet valdes två av förslagen ut för vidareutveckling. Den ena var modell 1 där det utstansade 

hålmaterialet bildar en botten. Vidare förbättring av modellen bestod i att helt använda 

hålmaterialet då ingen limning kommer kunna användas. Den andra modellen som valdes ut var 

modell 7, där den vinklade kanten uppskattades då stödbrickan ska kunna staplas. Dock får ej heller 

något lim användas här vilket ger problemställningen - hur ska vikningen utformas?  

Dessa två förslag utvecklades först utan det riktiga materialet vilket resulterade i följande modeller. I 

en del av förslagen kan kopplingar till origamin, som studerades för att få inspiration, ses.  

Modell 8 – Skapar en konformad kant i 20 graders lutning. Det överflödiga materialet från vikningen 

viks mot den ena sidan och över kanten till insidan där spetsen låses i ett hål.  

 
Bild 19 - Modell 8 vikning steg ett.         Bild 20 - Modell 8 vikning steg två.       Bild 21 - Modell 8 vikning steg tre. 
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Modell 9 – Är en variant på modell åtta där vikningen sker enligt bilderna nedan.  

 
Bild 22 - Modell 9 uppvikt.                       Bild 23 - Modell 9 hopvikt.                      Bild 24 - Modell 9 sedd från utsidan. 

Modell 10 – Byggs upp av två utstickande flikar med två små jack i övre och undre delen på flikarna. 

Låsningen av hörnet sker genom att flikarna hakas ihop. 

  
Bild 25 - Modell 10 uppvikt.   Bild 26 - Modell 10 hopvikt. 

Modell 11 – Har en invikt triangel i hörnet som låses med hjälp av en nedvikt utstansad flik. 

  
Bild 27 - Modell 11 uppvikt.   Bild 28 - Modell 11 hopvikt, sedd inifrån. 
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Figur 2 – Påverkande faktorer vid dimensionering.  

Modell 12 – Består av ett hål och en till hålet passande flik, här rundad, som pressas in genom 

öppningen och därmed låser hörnet. 

  
Bild 29 - Modell 12 uppvikt.   Bild 30 - Modell 12 hopvikt, sedd inifrån.   

Modell 13– Är en utveckling av modell 7. Med utgångspunkt från det nittiogradiga hörnet är en cirkel 

utskuren för att lättare kunna vika ihop hörnet på stödbrickan. Fyrtiofem grader från arkets hörn är 

ett snitt upp till cirkeln gjort och på de lösa flikarna är två jack utskurna på samma sätt som i modell 

10.  

  
Bild 31 - Modell 13 uppvikt.   Bild 32 - Modell 13 hopvikt, sedd från ovan. 

3.4.2 Dimensionering 

För att stödbrickan ska kunna användas måste den uppfylla vissa dimensionella krav. Stödbrickans 

yttermått får inte vara större än bakplåten, den får inte vara högre eller lika hög som 

muffinsformarna så att de trillar ur och hålen för formarna får inte vara varken för stora eller för små 

(se figur 2). Är hålen för små hänger formarna i luften vilket inte är önskvärt och är hålen för stora för 

formarna kan de åka igenom hålen när stödbrickan lyfts eller när de transporteras. Beräkningar 

gjordes för att få fram den rätta diametern på hålet beroende på hur hög stödbrickan är (för höjd- 

och håldiameterberäkningar se bilaga 7). 

Kravet på att stödbrickan ska 

vara stapelbar medför att 

stödbrickans sidor måste vara 

konformade. Ingen vinkel 

medför att stödbrickorna 

hamnar helt ovanpå varandra 

och tar mer plats under 
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transport. En liten vinkel minskar avståndet mellan stödbrickorna och därmed optimeras 

transporten. En avvägning måste dock göras på hur stor vinkeln ska vara. En stor vinkel är bättre ur 

staplingssynpunkt, men tar mer plats på plåten och kräver mer material, medan en mindre vinkel får 

ett större avstånd mellan de staplade brickorna men kräver mindre material.  

Vid hantering av stödbrickan krävs bra greppmöjligheter. Dessa har beräknats med ergonomiska 

mått. Även hål i stödbrickan för luftcirkulation under bakningen krävs. Dessa kommer Nicklas Karlén, 

konstruktör på Peterson Packaging i Norrköping, hjälpa till med. 

Ergonomi 

Eftersom stödbrickan kommer att hanteras av händerna har  

antropometriska data för fingertjocklek och handbredd  

räknats ut. Detta för att vara säkra på att eventuella fingerhål  

och andra greppytor inte blir för små.  

Eftersom män generellt sett har tjockare fingrar och  

bredare händer än kvinnor har data för män använts vid  

uträkningarna. 95e percentilen har använts för att få med  

större delen av befolkningen (se figur 3). Beräkningar finns  

i bilaga 8.  

Material 

Projektgruppen testade wellpapp i olika tjocklekar för att få en känsla för vilka koncept som skulle 

fungera. I ett tidigt stadium märkte projektgruppen att den tjockare wellpappen som användes som 

testmaterial var för spröd för de utformningar som hade arbetats fram. Därför användes de tunnare 

varianterna. Då även den tunnare wellpappen ansågs vara för spröd utarbetades nya koncept 

anpassade efter materialet.  

Materialet testades även i laboratorium i form av små kvadratiska provbitar. Dessa testades med 

både olika tider och temperaturer, men också med vatten och fett i form av rapsolja och flytande 

smör & rapsolja på ytan. Till en början gned projektgruppen in provbitarna i de olika ämnena, senare 

droppades de på provbitarna för att imitera smet som spills på stödbrickorna.  

Då materialet ska tåla 250oC utfördes första serien i denna temperatur under en timmes tid. Dessa 

prover användes sedan för att se hur sprött materialet blev. Serie två utfördes även den i 250oC med 

varierande tider enligt följande: 15, 30 och 60 minuter. I detta test droppades fettet respektive 

vattnet på provbitarna. Serie tre hade temperaturen inställd på 225oC i 15 respektive 30 minuter. 

Detta då flera muffinsrecept angav denna temperatur och bakningstid mellan 15 – 20 minuter. 

Resultatet av provningen kan ses i bild 33.  

Under studiebesöken upptäcktes det att ICA Maxi på Bergvik använder ark med de vita monterade 

standardformarna som stödbricka till sina muffinsformar. Dessa användes några gånger innan de 

slängdes. Eftersom arken med de monterade formarna användes flera gånger som städbricka kan 

projektgruppen anta att den utvecklade stödbrickan också kommer användas flera gånger av 

bagerierna, men att de då fyller på dem själva. Detta är inget hinder för att stödbrickan ska kunna 

återvinnas, dock uppnår returpapper generellt sett inte samma styrka som papper utan returfibrer 

(Feller & Norman, 1998).  

Figur 3 - Diagram som visar var 95e percentilen är. 
(Bilden är endast schematisk). 



 

Bild 33 - 

3.4.3 Konkretisering  

Inför mötet med Siluett, där eventu

mest realistiska koncepten i fullskaliga modeller. Varje koncept utformades för att passa de små 

muffinsformarna eftersom det ansågs vara lättare att senare öka måtten för de stora 

muffinsformarna.  

Modellförslag 

Det gjordes två likadana stödbrickor av varje koncept där 

fiberriktningen i materialet och vilken sida som var upp (se bild 

två var dels för att se hur stödbrickorna gick att stapla på varandra

fiberriktningen och val av sida påverkad

stödbrickorna inte bröts lika lätt 

böjningen korsade fiberriktningen

visade sig även att ovansidan av 

wellpappen hade en viss tendens att bli 

konkav vilket inte var önskvärt. Dock hade 

inte detta någon betydelse förutom i 

koncept 1 där stöden är placerade i hålen

(se nedan) och därmed inte hjälper till att

stabiliserar stödbrickans sidor. 

Fiberriktningens påverkan hade dock inte 

 

 Sammanställning av resultatet för materialtesterna. 

 

Inför mötet med Siluett, där eventuellt ett slutgiltigt koncept skulle väljas, gjordes de fyra bästa och 

mest realistiska koncepten i fullskaliga modeller. Varje koncept utformades för att passa de små 

muffinsformarna eftersom det ansågs vara lättare att senare öka måtten för de stora 

Det gjordes två likadana stödbrickor av varje koncept där de enda skillnaderna mellan dem var 

och vilken sida som var upp (se bild 34). Anledningen till att det gjordes 

två var dels för att se hur stödbrickorna gick att stapla på varandra, men också för att se hur 

påverkade hur mycket stödbrickorna slog sig. Det vi

 när 

riktningen. Det 

att ovansidan av 

wellpappen hade en viss tendens att bli 

Dock hade 

etta någon betydelse förutom i 

koncept 1 där stöden är placerade i hålen 

hjälper till att 

Fiberriktningens påverkan hade dock inte 

Bild 34 – Wellpappens ovan- och undersida
även ses här.  

ovansida undersida

22 

 

ellt ett slutgiltigt koncept skulle väljas, gjordes de fyra bästa och 

mest realistiska koncepten i fullskaliga modeller. Varje koncept utformades för att passa de små 
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mellan dem var 

. Anledningen till att det gjordes 

men också för att se hur 

Det visade sig att 

och undersida. Fiberriktningen kan 

undersida 



 

23 

 

behövt undersökas eftersom det redan finns en rekommenderad riktning, det vill säga, 

fiberriktningen rekommenderas gå längs med stödbrickans långsidor och wellpappens ovansida ska 

vara upp.  

De stödbrickor som presenterades för Siluett följer nedan.  

Koncept 1 – Bygger på principen i modell nummer 

ett, där huvudtanken är att använda materialet så 

effektivt som möjligt. Detta koncept utnyttjar 

materialet i hålet och bildar två smala flikar som först 

viks ned, sedan viks i en nittio graders vinkel in mot 

mitten, för att till slut fästas samman med två 

utstansade jack. Tillsammans bildar de ett stöd som 

också utgör en botten för muffinsformen (se bild 35). 

Dessa stöd är placerade i stödbrickans fyra hörnhål.  

För att öka stabiliteten krävdes ytterligare avlastning 

på mitten av stödbrickan. Denna utformades på ett 

liknande sätt med materialutnyttjande av hålen. I två 

hål på diagonalen skars flikar ut med varsitt jack. 

Dessa låstes sedan genom att flikarna korsades och 

fästes i de utstansade jacken (se bild 36). 

 

 

 

Även stapelfunktionen provades och utvärderades. 
Stödbrickorna kunde enkelt staplas utan att 
muffinsformarna följde med översta stödbrickan då 
den lyftes upp. Avståndet mellan de båda 
stödbrickorna begränsades av stöden och 
muffinsformarnas höjd ovanför den (se bild 37). 
Eftersom stöden inte kunde göras längre på grund av 
det begränsade materialet i hålen, ansågs brickan 
ändå optimal för sin utformning. 

  

Bild 35 - Kombinerat stöd och botten. 

Bild 36 - Korslagt stöd. 

Bild 37 - Två staplade brickor. 



 

Koncept 2 – Bygger på principen i modell nummer 

tolv, där en flik trycks in i ett avlångt hål, men här viks 

fliken runt hörnet innan den trycks in i hålet

38). Stödbrickan görs utifrån en rektangel där hel

kanten runtom viks ned och skapar stödfunktionen

bild 39). På detta sätt bestäms stödbrickans höjd. 

Materialet i hörnen är utskurna för att bilda 

låsanordningen. Här är den utforma

ett jack i som ser till att den inte glider ur hålet.

 

Koncept 3 – omfattas av sekretess

 

Koncept 4 – Har samma grundtanke som modell sex, 

där hörnen sneddas av och modell tolv, där en flik 

trycks in i ett avlångt hål. Den har även snarlik 

utformning som koncept två där fliken är utformad 

som en kil med ett litet jack (se bild 

Konceptet utgår ifrån en rektangel där sidorna viks ned och bildar st

med detta koncept är att när stödbrickans kanter

För att kunna låsa hörnen måste sidorna vikas ned.

graders vinkel blir det möjligt att trycka in kilen i hålet och därmed låsa hörnet. När låsningen är fast

blir hörnen sneda och skapar en vinkel

 
Bild 41 - Låsanordningens utformning.  

Bild 39 - Låsningen ihakad. 

 

Bygger på principen i modell nummer 

tolv, där en flik trycks in i ett avlångt hål, men här viks 

fliken runt hörnet innan den trycks in i hålet (se bild 

. Stödbrickan görs utifrån en rektangel där hela 

kanten runtom viks ned och skapar stödfunktionen (se 

På detta sätt bestäms stödbrickans höjd. 

Materialet i hörnen är utskurna för att bilda 

utformad som en kil med 

nte glider ur hålet.  

 

Eftersom hela sidorna blir ett stöd när de viks ned blir 

brickan stabil och behöver inget extra 

 

 

av sekretess (se bild 40). 

anke som modell sex, 

sneddas av och modell tolv, där en flik 

hål. Den har även snarlik 

utformning som koncept två där fliken är utformad 

som en kil med ett litet jack (se bild 41).  

utgår ifrån en rektangel där sidorna viks ned och bildar stödfunktionen. Det utmärkande 

stödbrickans kanter är låsta får brickan sneda hörn 

måste sidorna vikas ned. När sidorna viks ned och närmar sig

blir det möjligt att trycka in kilen i hålet och därmed låsa hörnet. När låsningen är fast

och skapar en vinkel till sidorna på 45 grader (se bild 43). 

    
  Bild 42 - Nedvikta sidor uppvikt.  Bild 43 - Låsta hörn.

Bild 38 - Låsanordningens utformning.

Bild 40 - Koncept 3 omfattas av sekretess.
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stöd när de viks ned blir 

extra stöd på mitten.  

funktionen. Det utmärkande 

 (se bild 42).  

och närmar sig en tjugo 

blir det möjligt att trycka in kilen i hålet och därmed låsa hörnet. När låsningen är fast 

 
Låsta hörn. 

Låsanordningens utformning. 

Koncept 3 omfattas av sekretess. 
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Den utformning som valdes av företaget var koncept 3 eftersom den ansågs uppfylla kraven; vara 

stabil, lätt att vika och staplingsbar.  

3.5 Konceptutvärdering 

Projektgruppen använde Pughs matris för att ta reda på om favoritkonceptet var det starkaste 

konceptet.  

Beslutsmatris 

Matrisen går ut på att varje koncept i slutändan får ett tal som antingen är positivt, negativt eller noll. 

Ett koncept som har ett positivt tal är bättre än ett koncept med negativt tal, men för att få fram 

talen för varje koncept måste först kriterier ställas upp. Varje kriterie får ett värde, till exempel 

mellan 1-5, beroende på hur viktigt det är. En högre siffra är viktigare än en lägre. Ett koncept väljs 

till ”referens” och betygsätts för varje kriterium utifrån hur väl kriteriet uppfylls (den skala som 

användes till kriterierna används även här). De övriga koncepten jämförs med ”referens-konceptet” 

för varje kriterium där det antingen är bättre, sämre eller lika bra. Är konceptet bättre än ”referens-

konceptet” får det ett +, sämre ett – och är det lika får det 0 (se figur 4). 

Projektgruppen tog endast med de 

koncept som ansågs vara starkast, 

eftersom de ansågs ha störst potential att 

fungera och tillverkas. Dock har de allra 

flesta koncept testats med skiss- och 

arbetsmodeller och på den vägen kunnat 

uteslutas.  

Det starkaste konceptet enligt 

beslutsmatrisen, som fick högst poäng  

jämfört med de andra, var även det koncept  

som blev valt av Siluett. (För färdigställd beslutsmatris se bilaga 9.)  

3.6 Prototyp 

Ett besök hos Peterson Packaging gjordes där de fyra koncepten presenterades, med betoning på 

koncept tre. Besöket hade som syfte att få professionell hjälp med stödbrickan ur 

tillverkningssynpunkt. Därför gjordes konstruktionsritningar av konstruktören Nicklas Karlén i 

Kasemake 9,0, dessa med små justeringar för att kunna stansas ut i företagets maskiner. Efter 

justeringarna som krävdes för tillverkningen gjordes nya utskurna modeller i en nollserie, vilka 

skickades till Siluett eftersom det ansågs vara smidigast då de redan är kund hos Peterson Packaging.  

3.7 Maskinmodifieringar 

De modifieringar som krävs av formplockningsmaskinen är att den ska kunna stapla och förpacka de 

färdigfyllda stödbrickorna. Detta kan uppfyllas på flera olika sätt, men det mest optimala är om 

stödbrickorna staplas direkt i förpackningslådan. Därmed kan ett steg hoppas över och spara tid och 

pengar.  

Funktionerna har delats in i steg där: steg 1 är att få stödbrickorna på rullbandet, steg 2 fyller 

stödbrickorna med bakformar, steg 3 staplar de bakformsfyllda stödbrickorna på varandra och steg 4 

paketerar stödbrickorna i lådor (se tabell 1). 

Kriterier (Krav) Viktning Referens       
            
            
            
            

 
Summa +         

 
Summa -         

 
Total +/-   

   

 
Viktad total         

Figur 4 - Exempel på Pughs matris. 
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Funktioner  Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Steg 1  

 
Placera brickorna på 
bandet.  
”Stödbricks-plockare” 
 
(Förutsätter att brickorna 
är färdigvikta och 

staplade) 

Hissfunktion som tar 
tag i den översta 
brickan och hissar upp 
den i nivå med 
rullbandet. Brickan 
skjuts sedan fram så 
den hamnar på 
rullbandet.  

Kloliknande plockare 
eller sugkoppar som 
tar tag i den översta 
brickan och sedan 
placerar den på 
rullbandet.  
(Brickorna är 
staplade bredvid 
eller nedanför 
rullbandet) 

Samma 
tillvägagångssätt/robot 
som sätter ut formarna. 
D.v.s. brickorna hänger 
uppochned och 
sugkoppar tar tag i den 
yttersta, vänder rätt den 
och placerar den på 
rullbandet.  

Steg 2  

 

Formpåfyllning/-
utplacering 

Befintligt 
tillvägagångssätt (d.v.s. 
formarna hänger 
uppochned och 
plockas med hjälp av 
sugkoppar).  
 

  

Steg 3  

 
 
 
Stapling (efter 
”påfyllnad”)  

En bricka i taget åker 
ut på skenor som 
sedan sänker ned 
brickan till en ”fjädrad 
våg” som sänks 
vartefter brickorna 
staplas på varandra. 
Den översta brickan 
hamnar alltid i 
ungefärlig jämnhöjd 
med rullbandet. 
(Brickorna staplas 
därmed nedåt.)  
 

Brickorna lyfts till en 
”fjädrad våg”. 

 
 
Steg 3 och 4 kombineras.  
 
 
En gripklo eller liknande 
lyfter brickan i t.ex. 
fingerhålen (efter att den 
fyllts med formar) och 
placerar den direkt i en 
förpackningslåda. 
Brickorna staplas därmed 
direkt i 
förpackningslådan.  

Steg 4  

Förpackning 
De staplade brickorna 
skjuts in i en 
förpackningslåda som 
sedan försluts på 
sidan.  

 

 

Tabell 1 - Förslag på maskinmodifieringar till formplockningsmaskin. 

3.8 Dokumentation 

Den 23 mars hölls en delredovisning av projektet i form av en PowerPoint inför handledare, 

examinator och innovation- och designstudenter årskurs tre. Projektgruppen visade 

problemställningen och resultatet av marknadsundersökningen.  
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Exjobbsutställningen hölls den 26 maj 2011 i den lokal som kallas 

pedagogiska verkstaden på universitetet. Projektgruppen fick låna två roll-

ups av Siluett som användes under utställningen. Eftersom det valda 

konceptet inte fick visas på grund av sekretess, ställdes muffinsformar med 

olika tryck upp på ett bord som besökarna fick titta på. Koncept 1 visades 

upp och användes till att förklara problemformuleringen och grundtanken 

med projektet. Efter lunch bjöd projektgruppen besökarna på hembakade 

muffins för att på ett roligt och gott sätt knyta an till projektet (se bild 44 

och 45).  

Slutpresentationen hölls den 27 maj på Karlstads universitet i form av en 

PowerPointpresentation inför handledare, examinator, innovations- och designingenjörsstudenter 

årkurs tre och övriga besökare. I presentationen togs hela projektet upp från början till slut. Bilder på 

de olika skissmodellerna, skapandet av de fullskaliga modellerna och materialtestningen visades 

bland annat, detta för att ge en tydlig och beskrivande bild av de resultat som togs fram under 

projektets gång.  

 
Bild 45 - Montern på exjobbsutställningen. Sara till vänster och Rebecka till höger i bild. 

 

  

Bild 44 – Hembakade muffins.  
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4. Diskussion 

Processen 

I detta arbete har studenter från två olika lärosäten tillsammans bildat en projektgrupp. Detta har 

medfört en stor bredd i kunskapen kring projektet. Dock upplevdes det även att projektgruppen 

ibland inte visste vilken arbetsgång som skulle praktiseras. Detta resulterade till en början med 

litteraturstudie av olika kursböcker där produktutvecklingsprocessen beskrivs. En gemensam 

arbetsgång kunde sedan fastställas med kompletterande steg från olika litteraturer. Dock säkert med 

variationer från det gängse tillvägagångssättet vid Karlstads universitet.  

Då planeringsfasen väl var klar fungerade samarbetet mycket bra, både inom projektgruppen och 

tillsammans med företaget Siluett och kontaktpersonen där. Projektgruppen upplevde under hela 

arbetets gång att de fick ett stort stöd av kontaktpersonen både genom tid och visat intresse. Under 

processen framkom hela tiden nya fakta och krav, vilket projektgruppen dels tyckte hjälpte till i att ta 

fram en produkt som stegvis verkligen stämde med dessa krav, men också att det upplevdes 

frustrerande ibland. Att arbeta på detta sätt känns ändå nödvändigt för att inte bli överväldigad av 

alla krav i början och på så sätt låsa sig.  

Modeller användes också flitigt i processen. Utan dem hade arbetet nästan varit omöjligt eller ha gått 

framåt väldigt långsamt. Med modellerna kunde projektgruppen snabbt förmedla en tanke så att den 

andra personen förstod, utan missförstånd. Då projektgruppen under idégenereringar på luncher och 

andra tillfällen fick uppleva detta, hur svårt det var att skissa eller i ord förklara en lösning, är de 

tacksamma att man med så enkla medel som lite papper och kartong kan förmedla idéer så enkelt.  

Resultatet 

Vid kursens början hade projektgruppen en hel del krångel med ett annat företag i hopp om att få 

göra sitt examensarbete där. Detta drog ut på tiden mycket eftersom beskedet hela tiden fördröjdes. 

I och med detta gick nästan en hel månads tid till spillo, både genom nedlagt arbete men framförallt 

en lång väntan. Detta tillsammans med andra fördröjningar under arbetets gång gjorde att 

projektgruppen inte hann med allt som var planerat i arbetet med Siluett. Därför kom de tillsammans 

med företaget överens om att endast ge förslag på hur formplockningsmaskinen som var tänkt att 

fylla på stödbrickan med muffinsformar skulle kunna ändras för att passa den nya produkten. Inget 

arbete tillsammans med företaget som tillverkar dessa maskiner gjordes alltså.  

Eftersom det riktiga materialet kom först i en senare del av projektet fick många av idéerna i papper 

och kartong skrotas på grund av det nya materialets styvhet. Detta hade kunnat undvikas till viss del 

genom att använda materialet i ett tidigare stadium, i avvägning mot att tankeverksamheten inte 

hade varit så fri som nu. Inte heller studiet av origamiböcker för inspiration till nya lösningar kunde 

användas i det riktiga materialet.  

Att resultatet skulle bli så pass bra som det blev var det ingen av oss som hade räknat med. 

Projektgruppen är övertygad om att det beror på att företaget varit så välvilligt inställda till arbetet 

och att de gav ett skarpt projekt som de kände stort ansvar och motivation för.  
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5. Slutsats 
Huvudmålen med detta projekt var att ta fram en stödbricka för mönstertryckta bakformar, samt 

översiktligt identifiera nödvändiga modifieringar av en formplockningsmaskin.  

Det första målet har uppnåtts genom en prototyp av stödbrickan som uppfyller de krav och önskemål 

som ställts. Med hjälp av fingerhål och genom att vara stabil, lättvikt och staplingsbar är stödbrickan 

enkel att hantera för användaren. Detta resultat hade med stor sannolikhet inte nåtts utan alla de 

skissmodeller som skapats och utvärderats under projektets gång. För att optimera staplingen bör 

dock stödbrickans vinklar och mått finjusteras.  

Det andra målet har även det uppnåtts om än något begränsat, eftersom endast en kort och 

översiktlig förslagslista på maskinoptimeringar har gjorts. Denna lista behöver utvecklas mer i 

samarbete med Roulette Bagerisystem AB, för att till slut få en formplockningsmaskin som utför de 

önskade momenten, som att stapla och förpacka de färdigfyllda stödbrickorna.  

Det som nu återstår är att slutföra projektet. En nyhetsgranskning för patentansökan pågår. Om den 

godkänns kommer patent sökas, först då kommer vår del som projektgrupp vara avslutad.  
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Bilaga 1: Brief 

Brief 

Projekt utförs av: 
Sara Glanander 

Mobil: XXX 
Mail: saragl@kth.se 
 
Rebecka Westerlund 

Telefon: XXX 
Mobil: XXX 
Mail: akceber@telia.com 
 
Projektet utförs i samarbete med företaget Siluett of Sweden AB 
 
Kontaktperson:  Bernt Rådberg, Sales and marketing manager 

Telefon: XXX 
Mobil: XXX 
Mail: XXX 
 

 

Handledare KAU: Monica Jakobsson, Programansvarig för Innovations- och 
designhögskoleprogrammet på Karlstad universitet. 

 Telefon: XXX 
 Mobil: XXX 
 Mail: XXX 

Bakgrund 
Siluett of Sweden AB har märkt ett ökat intresse för designade bakformar på proffsmarknaden. 

Därför har de bestämt att utveckla en stödbricka för formarna som ska göra arbetet smidigare och 

snabbare. 

Problemformulering 
Stödbrickan ska anpassas till befintliga formplockningsmaskiner, så att arbetet med att lägga ut 

formarna på stödbrickan kan automatiseras.  

Krav 
• Första brickan måste kunna stå i botten av packningslådorna för att formarna ska kunna 

hållas på plats. 

• Flera brickor ska kunna fyllas på varandra automatiskt i plockningsmaskinen för att sedan så 

enkelt som möjligt kunna packas i en wellåda. 
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• Brickorna ska vara lätta att lyfta upp ur packningslådorna. 

• Brickorna ska kunna stå stadigt på plåtarna. 

• Brickorna ska tåla höga temperaturer. (250 oC) 

• Brickornas yttermått ska definieras.  

Mål 
Att utveckla en prototyp av brickan anpassad för formplockningsmaskinen, definiera nödvändiga 

modifieringar av formplockningsmaskinen för att kunna fylla flera brickor på varandra, samt att skriva 

en rapport, hålla en muntlig redovisning och en utställning.  

Tidsplanering 
Kursstart: 24/1 
Slutredovisning: 27/5 
 
Se bifogat blad för grov tidsplanering under projektets gång.



 

Bilaga 2: WBS 
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Bilaga 3: GANTT – schema 

 

 

Tidsplan  - Examensarbete Vecka

Aktivitet Nr 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Problemanalys 50

Bakgrund 1 5

Problemformulering 2 5

Kravspecifikation 3 5

Avgränsningar 4 5

Målformulering 5 5

Möte med Siluett 6 5

Tidsplan 7 20

Faktainsamling 84

Litteratur-/internet sökning 8 30

Möte/kontakt med Siluett 9 10

Möte med Monica 10 10

Studiebesök 12 30

Delredovisning 23/3-11 13 4

Genomförande/analys 900

Ritningar/Skisser 14 250

Presentations föreläsning 7/4-11 15 4

Modeller/Prototyp 16 120

Möte med Siluett 11/4-11 17 6

Möte med Monica 18 8

Möte/Studiebesök Peterson Packaging 3/5-11 20

Utställnings förberedelser 19 30

Förberedelse inför muntlig redovisning 20 12

Rapportskrivning 21 450

Rapportering 24

Utställning 26/5-11 22 10

Muntlig redovisning 27/5-11 23 6

Opponering 7/6 24 8

Tidssummering 1058

Beslutsdatum: Planlagd aktivitet

Senast ändrad: Obligatorisk aktivitet

Signatur: Avslutad aktivitet

Planerad 

tidsåtgång



 

Bilaga 4: Funktionsträd 
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Vad/Funktioner

Hålla muffins

Kunna stå

Gräppvänlig/Kunna lyftas

Lätthanterlig

Tåla värme

Kunna staplas

Tåla vikt

H
u

r 
m

yc
ke

t?
 F

u
n

kt
io

n
s 

gr
än

se
r/

m
åt

t

Bilaga 5: QFD – matris 

Vad/Funktioner

Hålla muffins 3 1

3 3

Gräppvänlig/Kunna lyftas 3 2 1

Lätthanterlig 3 2

3

Kunna staplas 3 3

1 1 2 2

U
tf

o
rm

n
in

g

M
at

er
ia

l

Lå
g 

vi
kt

H
an

d
ta

g

H
u

r 
m
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u
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n
s 
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r/

m
åt
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Bilaga 6: Brainstorming 

Brainstorming  

• Hålla muffins 

- Limma 

- Nita 

- Hål 

- Vika 

• Kunna stå 

- Lösa fötter 

- Nedvikt kant 

- Stålram 

- Svävande 

- Hängande 

• Kunna lyftas 

- Handtag 

- Hål 

- Magneter 

- Snören 

- Tankekraft 

- Lyftkran 

- Fjädrar 

- Hydraulkraft 

- Pneumatik 

- Kemisk raket 

- Heliumballonger 

- Linbana 

- Inlärning 

- Luftfläkt 

- Vindsegel 

- Hjul 

- Kulor 

• Vara snygg 

- Bling bling 

- Organisk 

- Fräck 

- Stilren 

- Dekorerad 

- Färgglad 

• Vara stabil 

- Gyro 

- Solid 

- Fjädring 

- Flera fötter 

- Platt på bordet 

- Hårt material 

- Bra stöd 

• Vara lätt 

- Bomull 

- Fjädrar 

- Lövtunn 

- Frigolit 

- Tyg 

- Plast 

- Aluminium 

- Papp 

- Plexiglas 

- Balsaträ 

- Hönsnät 

• Vara lätthanterlig 

- Lätt 

- Smidig 

- Greppvänlig 

- Stabil 

- Lyftas 

• Vara speciell 

- Unik 

- Egen marknad 

• Tåla värme 

- Värmebeständigt 

material 

• Kunna återvinnas 

- Återvinningsbart 

material 

- Lätt att dela på 

material 
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• Lätt hoptryckbar 

- Stampvänlig 

- Uppfällbar 

- Mekaniskt 

- Sticka hål på 

- Dokument-

förstörare 

- Slägga 

- Mangel 

- Press 

• Kunna staplas 

- Platt 

- Samma 

utformning 

- Konformade 

kanter 

- Tåla tyngd 

• Tåla tyngd 

- Vara lätt 

- Kraftigt material 

- Stabil 

- Ej deformerbart 

material 

• Kunna packas 

- Staplas 

- Tåla tyngd 

• Vara tålig 

- Vara stabil 

- Tåligt material 

- Bra stöd 

• Tåla rörelse 

- Vara stabil 

- Allt sitta fast 

- Vacuumförpacka 

• Tåla vinddrag 

- Allt sitta fast 

- Fälla ut stöd 

- Vindskydd
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D = 86

B = 62

H = 52

D = 71

B = 50

H = 35

Stora formen: Lilla formen:

x = 12 mm x = 10,5 mm

h = 26 mm h = 17,5 mm

α α α α = 12,99462 13,0 grader α α α α = 16,69924 16,7 grader

y = 6 6,0 mm y = 5,25 5,3 mm

d = 74 74,0 mm radien = 37 mm d = 60,5 60,5 mm radien = 30,25 mm

232,4779 232,5 mm 190,0664 190,1 mm

Lilla formens mått (i mm ):

Stora formens mått (i mm ):

	 

�� 

2
Diameterns storleksförändring på formen: 

�Önskad brickhöjd (bestäms):

Vinkeln: �
 tan��
	

�

Diameterns storleksförändring på halva formen: � 
 � � tan �

Formdiameter på önskad höjd: � 
  �2� �

Omkrets på önskad höjd: � 
 � � �

Stora formens mått (i mm):
D = 86
B = 62
H = 52

Lilla formens mått (i mm):
D = 71
B = 50
H = 35

�

�

� = �

�

�

� = �

� �

Bilaga 7: Höjd- och håldiameterberäkningar 



10 

 

Bilaga 8: Ergonomiska 

beräkningar 

Ergonomi 

beräkningar 
 

För händer: 

99��%��� 
 	 � !" � #�$ 

#� 

99��%��� � 	 

"
 

#� 

%%�&%

',)'*
� 4,299 

 

,-./%012 /345678255,934 

95��%��� 
 	 � !" � #�$ 

95��%��� 
 89 � !1,645

� 4,299$ 

95��%��� � 96,07 ??

  

 

För fingrar:  

99��%��� 
 	 � !" � #�$ 

#� 

99��%��� � 	 

"
 

#� 

25 � 22

1,645
� 1,289 

 

,-./%012 @04A28.BCDE12E,934 

95��%��� 
 	 � !" � #�$ 

95��%��� 
 22 � !1,645

� 1,289$ 

95��%��� � 24,12 ??

" 
 2,326 GöI 99��%��� 

" 
 1,645 GöI 95��%��� 

99��%��� 
 99 

	 
 89  

99��%��� 
 25 

	 
 22  

 

Handsbredd, man: 

 

Fingertjocklek, man: 

(Dreyfuss, 2002) 

95 % 

95��%��� 

Teoretisk bild d.v.s. ej 

”matematiskt” korrekt 
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Bilaga 9: Pughs matris 

 

 

 

 

  
Sneda hörnor 

    Kriterier (Krav) Viktning Referens Hålvik Favorit 4:an   

Stapelbar 5 5 - 0 0   

Stabil 3 5 - 0 0   

Lättvikt 4 3 0 + -   

Hållbar (går ej sönder efter ett par gångers användande) 1 2 + + -   

Står själv på plåt 5 5 0 0 0   

              

 
Summa +   1 2 0   

 
Summa -   2 0 2   

 
Total +/-   -1 2 -2   

 
Viktad total 0 -7 5 -5   

       


