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Sammanfattning
Projektet genomfördes i samarbete med Coffee Queen AB i Arvika. Uppgiften bestod i att 
utveckla och formge en ny förvaring av mjölk till kylning till espressomaskinen Jura Impressa 
X9. 
Genom nära samarbete med personalen på Coffee Queen samt ingenjörer i Kina och på KPA i 
Karlstad togs en lösning fram. Vägen dit var lång. Efter att konceptvalet gjordes stod det 
mellan två olika tekniska lösningar. 
Alt 1: Klassiskt minikylskåp med befintlig teknik men ny formgivning. 
Alt 2: Termos med dockningsstation med kylanordning i och formgivning som följer X9:an. 
 
Då delar av tillverkningen skulle passa Coffee Queens fabriker, vilket kan bidra till att hålla 
kostnaderna relativt låga, valde studenterna alt 2. Att det sedan är en helt ny idé som ännu inte 
finns i branschen bidrog till att valet underlättades. Både funktionen och designen hade ett 
nyhetsvärde som var värt att jobba vidare med, enligt Coffee Queen. 
 
Under hösten 2006 kommer det att göras tester av en prototyp. Denna prototyp med den nya 
tekniken kommer att konstrueras av ingenjörer i Kina. 
Den teknik som studenterna arbetat fram bygger på att all teknik ligger i dockningsstationen 
och termosen skall vara anpassad för att kunna rengöras i diskmaskin. 
 
Termos: Vakuumformad i rostfritt stål med en botten av lackad aluminium. Aluminiumplattan 
fungerar som en kylplatta och lacken ser till att mjölk och aluminium inte kommer i kontakt 
med varandra, vilket är ett måste för att uppfylla livsmedelskraven. 
Dockningsstation: Formsprutas i plast och innesluter kylanläggningen. Denna anläggning 
innefattar peltiereelement, där själva kylan genereras, kylfläns och kylblock, där värmen leds 
bort, samt fläkt som suger in kall luft och blåser ut varm. 
 
Då projektet visat sig bli mycket större än Coffee Queen från början räknat med, kommer 
detta att resultera i fortsatt arbete från deras sida. Den del som inte kunnat arbetats igenom är 
själva kylanordningen, då det är en ny teknik som kräver tester. Dessa tester kommer att 
genomföras så fort som projektgruppen har lämnat alla formgivningsförslag och det som 
tagits fram under projektets gång. När en prototyp har tagits fram av ingenjörerna i Kina 
kommer den att sändas till Coffee Queen för att genomgå tester. När det är dags för dessa 
tester kommer projektgruppen att kontaktas för att få chansen till att vara med och ta del av 
dessa.

 



Abstract
The project was made in cooperation with Coffee Queen AB, Arvika. The task was to develop 
and design a new cooler for the milk to Jura Impressa X9, an espresso machine. 
The good assistance with staff at Coffee Queen and engineers in China and at KPA in 
Karlstad led to a solution to the problem. It was a long road to get there, many different 
concepts was developed. When the day came to decide which concept to work with, the 
choice stood between two different technical solutions. 
Alt 1: The classic mini-fridge with today’s technique but a new design. 
Alt 2: Thermos with external cooling and a design which follows the X9. 
 
We choice alt 2 because of the fact that part of the production would fit Coffee Queens 
factory and therefore would it be possible to keep the costs down. The fact that it is a totally 
new idea in this business made it even more interesting and easier to make a choice. Both 
design and function is new, which make it interesting to keep working with. 
 
In cooperation with engineers in China there will be made a construction so they can make all 
necessary tests. This will probably happen autumn 2006. 
The new technique which the group has come up with is that all technique lays external, in a 
shell made of polypropen, which make it possible to clean the thermos in the dishwasher. 
 
Thermos: Vacuum-shaped in stainless steel with bottom of aluminium, covered with a 
protected surface, that works like a cold plate. 
Shell made of pp: shape-molding in polypropen and enclose the coolingsystem. This system 
are Peltiere, where the cooling is generated, spacer block and heat sink, where the heat are led 
away, and the fan which takes in cold air and blows out warm. 
 
The project has become much larger than Coffee Queen expected from the beginning so they 
will continue this work even after the students have done their share of the project. The new 
technique is the big question which requires more tests. These tests will carry through as soon 
as the group has sent all drafts of design and all info that has been gathered during the project. 
When the factory in China has made a construction of it they will send it to Coffee Queen and 
the project-group will be contacted to have a chance to take part of these tests.
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört av Marie Jarnbro och Ulrika Kaborn 
Fortsättningsvis kommer författarna av rapporten att benämnas som studenterna. 

1.1 Bakgrund 
Som sista års studenter på Innovations- och designingenjörsprogrammet, Karlstads 
universitet, genomförs ett examensarbete på 15 poäng som ska spegla studenternas erhållna 
kunskap under de tre åren av studier som har genomförts. Detta arbete fortlöper under 
vårterminen. I vårt fall genomfördes examensarbetet med Coffee Queen, Arvika, som 
uppdragsgivare. Handledare samt examinator till detta examensarbete var Lennart Wihk, 
Karlstads universitet. 

1.1.1 Företaget: Coffee Queen, Arvika 
Coffee Queen är ett privatägt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
kaffemaskiner. Georg Möller, VD Coffee Queen, började tillverka de första Coffee Queen 
maskinerna i Stockholm 1983 och köpte år 1986 EDEA i Charlottenberg. EDEA grundades 
av uppfinnaren Alvar Carlson men togs över av medarbetaren Stig Månsson år 1981. När 
sedan Månsson och Möller möttes var en sammanslagning självklar och EDEA började 
tillverka Coffee Queen maskiner. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt. De fem anställda 
som var från början har expanderat till 65 på bara några år. 
VD Georg Möller har tagit företaget till en världsmarknad då Coffee Queen idag exporterar 
produkter till ett 40 tal länder.1
 
Coffee Queen importerar espressomaskiner av hög kvalitet för att komplettera sitt sortiment. 
En av dessa maskiner är Impressa X9 från Jura. 

1.1.2 Projektet 
Uppgiften bestod av att utveckla och formge en lösning av ny mjölkförvaring för kylning som 
fungerar med Juras Impressa X9. Den ska även fungera som en fristående produkt. 
 
Nuvarande kylskåp som används är ett vanligt 12V kylskåp, modell Piccolo, som modifieras 
för att fungera för ändamålet. Detta kylskåp passar inte in bredvid den exklusiva 
espressomaskinen Impressa X9, enligt uppdragsgivaren själv. Det ger en känsla av att vara en 
tillfällig lösning samtidigt som den inte talar Impressans formspråk. Andra nackdelar med 
denna produkt är att den är så pass lätt att när man öppnar dörren är det lätt att få med sig hela 
kylskåpet, svårt att stänga vilket lätt innebär att dörren står på glänt som får till följd att 
mjölken surnar snabbare. Om mjölken surnat och står kvar för länge fastnar lukten lätt i 
kylskåpet. 
 
Framtagande av ett effektfullt och tilltalande namn på produkten är till fördel för projektet. 
 
Projektet kommer att ske i samarbete med tre studenter från KTH, Kungliga Tekniska 
Högskolan. De fördjupar sig i kylanordningen medan studenterna på Karlstads universitet tar 
hand om design och konstruktion. Detta för att projektet ska ha större möjlighet till att bli ett 
färdigt konstruktionsunderlag. 

                                                 
1 www.coffeequeen.com/default.asp?n1=4&sprak=1&lang=sv (2006-06-07)

 



1.2 Syfte med examensarbetet 
Att utveckla en produkt som breddar Coffee Queens sortiment samt att i praktiken använda de 
kunskaper som studenterna erhållit under utbildningens gång 

1.3 Frågeställning 
Vilka problem finns hos dagens kylskåp? 
Hur ska kylanordningen placeras? 
Hur ser marknaden ut idag när det gäller kylning av mjölk till espressomaskiner? 
Vilken tillverkningsteknik är mest ekonomiskt lönsam för Coffee Queen? 
Vilket material lämpar sig bäst för tillverkning av produkten? 
Hur skall produkten utformas utan att förlora dess identitet? 
Vilka former hos Impressa X9 ska följas? 
 

1.4 Projektmål 
Föreslå en kylanordning för mjölk till espressomaskiner baserad på utformning med liknande 
formspråk som Jura Impressa X9. Denna måste utstråla ”Coffee Queen” vilket tillför 
produkten ett mervärde vilket stärker marknadspositionen för företaget. 
Resultatet ska presenteras i form av skisser, ritningsunderlag i Solid Works, verklig modell 
utskriven i plast genom företaget Digital Mechanics i Västerås samt kort sammanställning av 
framtaget material. 

1.5 Redovisning av resultat 
Studenternas resultat ska redovisas för företaget i form av fullskalig modell, ritningsunderlag i 
Solid Works för fortsatt arbete samt idébank av skisser. 
 
Genom presentation, mässa och rapport ska examensarbetet redovisas för studenter, lärare och 
mässbesökare på Karlstads universitet. 

 



2 Metod 
Designmetodiken kan göras på flera olika sätt och det gäller att välja ett sätt som passar en 
själv samt projektet. 
För att redan från början få struktur på arbetet sätts tidplan och arbetsplan upp. Tid planeras 
efter de mål som arbetsgivaren sätter upp. 
 
Tidplanen gjordes i form av ett Gannt-schema (se bilaga 1). Efter detta har arbetetsplanen 
satts upp i sju etapper. Detta efter förslag som kunde läsas i studenternas kurslitteratur2. För 
att uppnå bästa möjliga resultat kan studenterna komma att behöva gå tillbaka och upprepa 
vissa etapper mer än en gång. 

2.1 Bakgrundsstudier 
I denna fas undersöks befintlig marknad, befintliga produkter, marknadens efterfrågan samt 
samtal med sakkunniga. Även en väl bearbetad funktionsanalys tas fram. 

2.2 Idégenerering och skissarbete 
Olika idégenereringsmetoder används för att utvidga tankarna. Sedan skapas skisser som mer 
konkret visar idégenereringens resultat. 

2.3 Vidare bearbetning 
En första urgallring av de olika koncepten visar vilka som behöver bearbetas mer inför 
kommande konceptval. Urgallring ska ske i samråd med handledare från företaget.  

2.4 Val av koncept  
Genom diskussion med uppdragsgivare och handledare väljs ett koncept ut för vidare 
bearbetning till slutlig produkt. 

2.5 Test modeller 
För att vidareutveckla valt koncept bör enkla modeller göras. Känslan för proportionalitet och 
form ökar oftast då en modell finns till hands. Karlstads universitet står för lokal och material, 
arbetet utförs av studenterna själva i verkstaden på universitetet. 

2.6 Modell samt slutpresentation 
Målet med projektet är att ta fram en modell i fullskala. Ritningar till denna modell och även 
underlag i framtiden tas fram i denna etapp. Modell och ritningar är sedan underlag till 
slutpresentationen. 

2.7 Framtid 
För att studenterna ska få så stor kunskap med sig som möjligt bör en diskussion om 
framtiden för projektet äga rum innan examensarbetet avslutas.  

                                                 
2 Jan Landqvist. Vilda idéer och djupodlande analys, Om designmetodikens grunder 

 



3 Genomförande 
Gruppen bestod av två studenter som genomförde arbetet i Coffee Queens lokaler i Arvika. 
Under tiden för examensarbetet hölls handledningar med Lennart Wihk från Karlstads 
universitet. 

3.1 Projektformalia 
Ett besök gjordes på Coffee Queen redan två månader innan examensarbetet påbörjades. Det 
gav studenterna en lång inkubationstid innan projektet startade. 
 
En brief innehållande kravspecifikationen upprättades tillsammans med företaget. Detta 
dokument är ett s.k. levande dokument som kom att ändras lite under arbetets gång. 
Kravspecifikationen behandlar så väl tekniska som estetiska krav på den slutgiltiga produkten. 
(Se bilaga 2) 
 
En tidplan lades upp i början av projektet (se bilaga 1). De väsentligaste delarna i tidplanen är 
research, idégenerering, skisser, konceptframtagning, konceptval, utformning av koncept, 3D-
modellering samt rapportskrivning. 
 
För att veta vilka delar och områden som skulle undersökas och hämtas information om 
upprättade studenterna en funktionsanalys (se bilaga 3), som senare kom att användas under 
konceptvalet. 

3.2 Research 
För att kunna göra en kravspecifikation krävdes en del kunskap om företagets vilja med 
projektet samt deras möjligeter gällande tillverkning. 
Tidigare hade ett arbete om olika kylanordningar gjorts av fyra studenter från KTH i 
Stockholm. Deras uppsats lästes och där rekommenderades användning av Peltierelement. 
 
Dessa studenter från KTH tog i början av projektet kontakt med Coffee Queen och undrade 
om de kunde fortsätta på sitt arbete med en djupare analys. Ett samarbete påbörjades då de 
skulle ta fram krav på isolering och vilket element som skulle användas samt vilken effekt 
som krävs. 
 
Genom användandet av Innovations- och designingenjörsprogrammets studentlitteratur3 och 
sökande på Internet togs information fram över den tillverkningsteknik och material som 
företaget gett på förslag. 
 
Formsprutning av polypropen stod på önskelistan hos företaget, men var inte en 
nödvändighet. Därför tittade studenterna även på andra alternativ såsom användandet av 
aluminium och rostfritt stål. 
 
Studenterna blev bjudna på Gastro Nord, Stockholmsmässan, där Coffee Queen medverkade. 
Det gav inspiration till fortsatt arbete och gav prov på hur lite som satsats på marknaden för 
mjölkkylar.  

                                                 
3 Jarfors, Carlsson, Nicolescu, Rundqvist, Keife och Eliasson (2000) Tillverkningsteknologi  
Budinski, K G och Budinski, M K (2005) Engineering Materials – Properties and Selection 

 



3.3 Idégenerering 
För att få en effektiv idégenerering på bara två personer, tog gruppen kontakt med Karlstads 
universitets Per Kristiansson, som under utbildningens andra år undervisat i olika metoder för 
idégenerering. Under tidigare utbildning har idégenereringsmetoder anpassade för större 
grupper använts och nu gavs tips på vad man kan göra i en grupp på två personer. Per 
rekommenderade två metoder, Semantisk intuition och Vänd dig om. (Se bilaga 4 och 5) Till 
en början var studenterna skeptiska till metoderna men dessa gav vissa förvånande resultat. 
 
Förutom dessa satt studenterna och bara slängde ur sig funktioner som var mer eller mindre 
bra, men dokumenterades ändå och lades senare till i funktionsanalysen. Gruppen upprättade 
mottot ”även den mest galna idé kan utvecklas till något användbart” och i slutänden hade 
många genomförbara idéer framtagits. 

3.4 Skisser 
Genom att sitta med pennan och skissa former av olika slag togs många förslag fram. Flera av 
dessa skissades fram under projektets andra fas, idégenerering och skissarbete. Ett antal 
förslag kunde förkastas med en gång medan andra bollades med bl.a. Peter Larsson samt 
Lennart Wihk. Att ta del av andras synpunkter över arbetet är betydelsefullt för projektets 
fortsatta framgång, då det är lätt att köra fast på ett visst spår och inte komma vidare. 
Samtidigt kan andra som inte är mitt i projektet belysa vissa infallsvinklar som annars är lätta 
att missa när man är helt inne i ett projekt. 

3.5 Marknadsavdelningens önskemål 
Efter att ha lyssnat på marknadsavdelningen4 på Coffee Queen framkom en viss efterfrågan av 
att förvara mjölken i en behållare istället för att bara vara anpassad till mjölkkartonger som 
det är idag. På detta vis kan man hälla mjölken i denna behållare samtidigt som det går att 
ställa in en kartong ifall man hellre vill det. På detta sätt är det lättare att ha koll på hur 
mycket mjölk det är kvar genom att titta i behållaren istället för att ta ut mjölkkartongen och 
känna efter. 
Gruppen valde att gå på denna efterfrågan och ett beslut togs att behållaren skulle kunna 
rymma tre till fyra liter mjölk, vilket innebar flera olika utformningsalternativ. 

4 Koncept 
Efter idégenerering och skissande var det dags att ta fram förslag som senare användes som 
underlag för val av slutkoncept. 
 
Arbetet resulterade i två olika koncept. I de olika koncepten fanns det många former att välja 
mellan. Ett koncept byggde på den gamla tekniken för kylskåp, medan det andra var helt nytt 
för denna bransch, mjölktermos med dockningsstation. 

4.1 Kylskåp 
Förslag i form av skisser gjordes och efterhand plockades förslag bort. Detta gjordes av 
gruppen tillsammans med Peter Larsson efter kommentarer från arbetare på företaget. 
Ansvaret för den teknik som ska användas samt val av isoleringsmaterial låg på 
projektgruppen på KTH. 

                                                 
4 Jenny Randström, försäljningsansvarig storhushåll 
Emma Andersson, säljsupport 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Förslag till traditionellt kylskåp. 

 



4.1.1 Mått 
Kontakt togs med Arla, Milko, Tine och Tetra Pak. Detta för att få fram mått på olika 
mjölkkartonger i Sverige och Norge, som är projektetresultatets främsta framtida marknad. 
Viss information om olika volymer fick gruppen fram genom detta, men för att få bättre koll 
på mått inhandlades 1l och 1,5l Tine, 1l Milko, 1,5l Arla och 2l Skånemejeriet. Dessa 
förpackningar mättes och försök gjordes med olika placeringar av dem för att uppnå en given 
form, 3-4l, som mjölkförvaringen ska klara. Modeller för den uppmätta volymen gjordes av 
papp för att få en bättre känsla för hur mycket plats som krävs. Faktorer att ha i åtanke vid 
utformning av innermått är bl.a. att handen utan problem skall kunna placera olika 
förpackningar i mjölkförvaringen, slangarna för överföring av mjölken skall vara lätt att 
arbeta med och att vissa luftspalter krävs för genomströmning av den kalla luften som ska 
hålla kylen och dess innehåll svalt. 

4.2 Termos med dockningsstation 
Olika förslag skissades fram. Ju fler skisser som gjordes och förkastades desto närmare kom 
studenterna varandra gällande formspråk. Ett fåtal skisser visades upp vid konceptvalet. 
 
Eftersom tekniken inte är utvecklad sedan tidigare skulle ett val av detta koncept innebära mer 
undersökningar. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Förslag på termos med dockningsstation. 

4.2.1 Mått 
Termosens storlek var viktig för balansen i formspråket, hellre liten än stor. Därför bestämde 
studenterna och Peter Larsson att den skulle rymma tre liter. 
Marknadsavdelningen på företaget hade en synpunkt. Produkten får inte vara för bred 
eftersom kunden ofta inte har en allt för stor yta att placera den på. Det var bättre att bygga på 
höjden. De gav en riktlinje om att den skulle vara ca 20 cm bred 

4.3 Val av koncept 
I samråd med företaget genom Peter Larsson, som tidigare diskuterat frågan med vd George 
Möller, bestämdes att det koncept som skulle vidareutvecklas var termos med 
dockningsstation. Sett till funktionsanalysen stod sig båda koncepten bra. Den största fördelen 
som var avgörande för valet var nytänkandet. 
Det som låg till grund för Möllers beslut var att delar av tillverkningen skulle passa Coffee 
Queens fabriker och därmed skulle kostnaderna för att tillverka produkten kunna bli relativt 
låga. Att det sedan var en helt ny idé som ännu inte finns i branschen bidrog till att valet blev 
enklare. Både funktion och design hade ett nyhetsvärde som var värt att jobba vidare med, 
enligt Coffee Queen. 

4.4 Utformning av valt koncept 
Efter konceptvalet genomfördes en vidareutveckling av idén. En tilltalande formgivning av 
produkten var studenternas huvuduppgift. Undersökningar av den nya tekniken gjordes i 
samarbete med studenterna på KTH samt några ingenjörer5 i Kina. 

4.4.1 Ny avgränsning 
Då projektgruppen på KTH valde att inte uppfylla sin del av jobbet bestämde uppdragsgivaren 
att studenterna först och främst skulle fastställa utformningen av produkten så att en verklig 

                                                 
5 David och Jason, Kitswood Industrial Ltd. Ingenjörer i Shanghai som Coffee Queen har ett nära samarbete 
med. 

 



modell kunde göras. Genomarbetandet av den nya teknik som studenterna haft i åtanke för 
produkten överlämnades helt till ingenjörerna i Kina. 

4.4.2 Design 
Under Gastro Nord mässan diskuterades konceptet med Mats Gustafsson, Jura ansvarig för 
Coffee Queen. Han sa då att Jura är väldigt strikta vad det gäller ett enhetligt utseende, att de 
nästan skulle gå i varandra i formspråket. 
Designmässigt skulle vissa linjer och former som finns på Impressa X9 följas. 
 

Välvningar och fasningar kan följa varandra, material 
och ytor vara likadana samt få former att gå igen. 
Produkten ska passa in bredvid Impressa X9 men inte 
stjäla dess uppmärksamhet, snarare smälta in så att den 
inte känns som en egen produkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3. Förslag på linjer och former som går ihop med X9. 

4.4.3 Teknik 
Information om att aluminium är rekommendera vid kylning fick projektgruppen från KTH då 
de var på studiebesök på Supercool. Detta p.g.a. att aluminium har god 
värmeledningsförmåga samt att det är ett relativt billigt material. Även information, som 
studenterna ännu inte kunnat styrka, om att aluminium inte är att rekommendera vid 
livsmedelsförvaring utan ett skyddande hölje fick projektgruppen under besöket. 
 
Påståendet från studenterna på KTH om att aluminium inte skulle vara livsmedelsgodkänt 
kunde inte styrkas på livsmedelsverket. För att ta reda på hur aluminium används i dagsläget 
togs kontakt med Rexam, ett företag som gör bl.a. Coca Cola burkar i aluminium. I ett samtal 
med Kenneth Dellgren förklarade han att de använder en vattenbaserad lack så att drycken ej 
ska kunna fräta på metallen. 
 
Coffee Queen bokade en förmiddag till studenterna för ett möte med konsulten Hans 
Magnusson, Leading Process Engineer, på KPA i Karlstad. Detta för att kunna diskutera 
problematiken med att tillverka en termos som leder bort värmen samtidigt som den isolerar. 
Även en kollega till honom, Mats Jansson, tog sig tid för studenterna och alla frågor. 
Frågor angående materialval diskuterades då konsulterna inte var säkra på att det skulle 
krävas aluminium utan att rostfritt stål skulle kunna leda bort tillräckligt med värme. 
 

 



Frågan angående om det skulle fungera med en termos helt i rostfritt stål skickade studenterna 
till projektgruppen på KTH. Svaret studenterna fick var att det var teoretiskt möjligt men att 
det skulle krävas stor effekt vilket innebar flera kylelement. Det medför höga kostnader vilket 
i sin tur gjorde att det inte var ett alternativ för detta projekt. 

4.5 Tillverkningsteknik, vakuumformning 
Genom att bolla idéer mellan studenterna och Peter Larsson framtogs nya förslag till 
innovativa lösningar på examensarbetet. Coffee Queen har redan ett väl fungerande samarbete 
med ett företag i Kina som tillverkar bl.a. termosar med s.k. vakuumteknik. Detta är en 
relativt billig tillverkningsteknik vilket medför en attraktiv lösning för företaget. 
För att studenterna skulle kunna använda sig av denna teknik måste en lösning för själva 
kylanläggningen göras. Hur skall kylningen av mjölken ske? Vilken sorts behållare fungerar? 
En idé som experterna i Kina har fått ta del av är att använda oss av samma teknik som 
vakuumformningen av termosar men att använda en dockningsstation med elektroniken i, 
ungefär som hos en perkulator. Idén som togs fram och skickades till Kina kan ses på bilden 
som följer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 4. Bildförklaring av idé som skickades till ingenjörer i Kina. 

5 Kina 
Peter Larsson och Jon Olsson6 genomförde en resa till Kina för att diskutera olika idéer och 
konstruktioner samt besöka olika fabriker. Med på denna resa var termos-konceptet samt dess 
förslag på design. Ingenjörerna blev eld och lågor över idén och satte genast igång med 
tankearbetet. Ett förslag togs fram (se bilaga 6) och flera ingenjörer sattes i arbete med att 
göra verklighet av konceptet. Studenterna på Coffee Queen ska skicka över allt material som 
tagits fram, den formgivning som slutligen valts, så att de kan tillverka en prototyp till att göra 

                                                 
6 Designer Coffee Queen, avdelningen för Research & Development. 

 



tester på. Om en ekonomiskt attraktiv lösning kan genomföras kommer produkten att gå i 
produktion. 

6 Resultat 
Då projektet kom att ta en oväntad vändning under arbetets gång följdes inte arbetsplanen rakt 
upp och ner. Etapp 1-3 genomfördes två gånger innan studenterna kunde gå vidare till etapp 4. 
Detta medförde att tidpunkten för konceptvalet blev framflyttad. Eftersom studenterna 
genomförde en bakgrundsstudie som omfattade flera kunskapsområden första gången 
underlättade det arbetet när etapp 1-3 fick göras om. På detta vis förlorade studenterna inte så 
mycket tid och ganska snart var man i fas med tidplanen. 

6.1 Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2 

1 

Bild 3. Modellen bredvid Impressa X9. 
 

1. Likadan fasning på locken till bönbehållare och termos. 
2. Radien på välvningen är lika på både dockningsstation och X9. 
3. Välvningen börjar på samma höjd på både X9 och dockningsstation. 

 

6.2 Teknik 
Termos kommer att tillverkas genom vakuumformning i rostfritt stål med en kylplatta i botten 
gjord av aluminium som lackas för att undvika kontakt med mjölken. Lock, handtag samt 
dockningsstation formsprutas i plast, troligtvis polypropen. En grupp av ingenjörer i Kina 

 



kommer att arbeta med själva kylanläggningen och dess utformning. Tester av hela 
konstruktionen kommer att göras under sommaren/hösten 2006. 

6.3 Alternativa användningsområden 
Andra användningsområden som produkten skulle kunna användas i är på ett buffébord för att 
hålla juice, yoghurt, fil, smör, sylt och liknande kallt. 

6.4 Examination 
Examensarbetet avlutades med en obligatorisk redovisning samt en mässa som pågick under 
två dagar på Karlstads universitets. Till detta krävdes en del material. 

6.4.1 Solid Works 
Utformning av dockningsstation, termos, lock samt handtag arbetades fram i Solid Works. 
Detta material används under redovisning samt mässa. Filen med ritningen över 
dockningsstationen skickade Coffee Queen till Digital Mechanics Sweden AB i Västerås, ett 
företag som skriver ut i plast. Detta för att gruppen skulle kunna visa en fysisk modell av 
resultatet. 

6.4.2 Modell 
Efter att modellen levererats till Coffee Queen tog en lackerare över för att lacka modellen 
efter studenternas önskemål. 
Ritning över termosens yttermått lämnades till plåt- och svetsansvariga på företaget som 
konstruerade en högblank modell för uppvisning. 
Studenterna tillverkade på egen hand lock av skum samt handtag av trä i verkstaden på 
Karlstads universitet. 

6.4.3 Presentation 
Studenternas mål var att göra en snygg presentation med ett tydligt budskap och lättförståeligt 
resultat. Efter mycket grubblerier kom studenterna fram till att enkelt är bra, vilket det därmed 
blev i form av en PowerPoint presentation. 

6.4.4 Mässa 
På mässan hade studenterna fått använda en hel del av Coffee Queens egna material. Bl.a Jura 
maskin, kaffebönor, serveringsmaterial, broschyrer och planscher. Gruppen formgav även en 
vepa med 3 bilder som skrevs ut på Karlstads universitet. 
 

6.5 Framtid 
Coffee Queen är nöjda med resultatet och kommer därmed att fortsätta arbetet med projektet. 
Studenterna kommer att lämna över det framtagna materialet i form av skisser, rapport och 
modell. När prototypen från Kina har kommit till Coffee Queen kommer studenterna att 
kontaktas för att kunna vara med och ta del av testerna. Vid goda resultat kommer företaget 
att gå vidare för att tillverka produkten. Studenterna kommer att kontaktas för konsulttjänst 
om Coffee Queen känner att de inte har tillräckligt med personal att tillgå för detta arbete. 
 

7 Diskussion 
Vad har detta arbete inneburit för projektgruppen? Vilka kunskaper har utvecklats? 

 



Det som studenterna troligtvis har utvecklat mest under denna tid är skisstekniken, både med 
blyerts och även markers. Hur man förmedlar idéer och gör dem säljande är en teknik som 
förbättrats avsevärt. 
Att allt tar tid har studenterna fått erfara på nära håll. Det är en lång kedja av faktorer som 
måste fungera för att nå ett gott resultat, att det är viktigt med en fungerande omgivning och 
ett stort kontaktnät. Inga idéer är dåliga idéer. Detta är viktiga erfarenheter som studenterna 
fått uppleva under projektets gång.  
 
Vad innebär detta för framtiden? 
Detta examensarbete kommer att vara en oerhört nyttig erfarenhet inför kommande arbete och 
kommer säkerligen att vara en god merit i CV. 
 
Känsla av projektet? Coffee Queen? 
Det som först slår en efter denna långa tid på företaget är dess otroligt sköna atmosfär och 
underbara medarbetare. Har som studenter absolut inte känt oss i vägen eller att vi skulle vara 
mindre värda bara för att man inte jobbar där, snarare tvärtom! Har fått ett gott bemötande och 
tagit del av hur en arbetsplats fungerar i praktiken, allt från vd till dem som jobbar på golvet. 
Att sitta på företaget och vara mitt i där allt händer har varit kanon. Fått en bättre inblick i hur 
det fungerar i verkligheten, lärt oss att det är en lång process oavsett vad det är för liten del 
som skall utvecklas. 
Att lämna ifrån sig allt framtaget material till fortsatt arbete på Coffee Queen känns både bra 
och dåligt. Kul att det troligtvis kommer att bli en produkt av detta arbete, men samtidigt lite 
tråkigt att kanske inte vara de som ser till att ro hela projektet i hamn från början till slut. 
 
Erfarenheter? 
I en process med flera inblandade är det viktigt med väl fungerande kommunikation och att 
alla sköter sin del av jobbet. Projektgruppen på KTH uppfyllde inte sina åtaganden vilket 
ledde till att studenterna fick byta avgränsning och göra det bästa av situationen. Detta innebar 
att snabba beslut fick fattas. 

8 Slutsats 
De former som följs från Impressa X9 är välvningens radie, fasning på locken samt höjd upp 
till välvning. Ytstruktur på de båda produkterna ska överensstämma eftersom det är viktigt att 
kylanläggningen inte sticker ut för mycket från X9. Detta medför att det kommer att bli lätt att 
identifiera de båda produkterna med varandra. 
 
I dagens lösning finns det många nackdelar. Passar inte in bredvid den exklusiva 
espressomaskinen, innerväggarna tar åt sig lukten av sur mjölk, svårt att stänga dörren vilket 
medför sämre kyleffekt, behöver hålla emot med ena handen när man öppnar så att inte 
kylskåpet åker med. Det är även svårt att rengöra. 
 
Själva kylanordningen kommer att placeras i botten på dockningsstationen, som är utformad 
för att rymma detta. Termos kommer inte att innehålla någon elektronik, eftersom den ska 
vara lämpad för rengöring i diskmaskin. 
 
Under mässan Gastro Nord framkom det för studenterna att denna marknad för 
mjölkförvaring till espressomaskiner var relativt outforskad. Finns många temporära lösningar 
eftersom tid och pengar ser ut att gå till utvecklandet av nya espressomaskiner. 
 

 



Då Coffee Queen har nära samarbete med fabrik i Kina som tillverkar rostfria termosar kan 
kostnader för den delen hållas relativt låg. Formsprutning av plast var redan från början ett 
önskemål från företaget då det är ekonomiskt fördelaktigt vid stora tillverkningsserier. Detta 
har studenterna tagit fasta på.
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BILAGA 1 
Gannt-schema 
 
Vecka 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   Klar 

Kravspec + brief                                           

Marknadsundersökning                                           

Litteraturstudier                                           

Kolla befintlig teknik                                           

Idégenerering                                           

Skissa                                           

Konceptval                                           

Förbereda delredovisning                                           

Delredovisning                                           

Vidareutveckla valt koncept                                           

3D modellering                                           

Modell                                           

Prototyp                                           

Rapport                                           

Förbereda mässa                                           

Föbereda slutpresentation                                           

Slutredovisning                                           

Opponering                                           

 



BILAGA 2 

Översikt 

Bakgrundsinformation om organisationen 
Coffee Queen, Arvika. 
Coffee Queen är ett privatägt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
kaffemaskiner. 
Georg Möller, VD Coffee Queen, började tillverka de första Coffee Queen i Stockholm 1983 
och köpte år 1986 EDEA i Charlottenberg. EDEA grundades av uppfinnaren Alvar Carlson 
men togs över av medarbetaren Stig Månsson år 1981. När sedan Månsson och Möller möttes 
var en sammanslagning självklar och EDEA började tillverka Coffee Queen. Sedan dess har 
utvecklingen gått snabbt. De fem anställda som var från början har snabbt expanderat till 65 
på bara några år. 
VD Georg Möller är en man av stora visioner som tagit företaget till en världsmarknad. 

Bakgrundsinformation om projektet 
Som studenter av Innovation och designingenjörs programmet genomför vi ett avslutande 
examensarbete på 15p som fortlöper under våren 2006. Detta för att uppvisa de färdigheter 
som vunnits under utbildningens gång genom att genomföra ett skarpt case. Detta projekt görs 
med Coffee Queen som uppdragsgivare. 
Uppgiften består utav att utveckla och designa ett nytt kylskåp till Jura-seriens espresso 
maskiner. Nuvarande kylskåp som används är ett vanligt 12V kylskåp, modell Piccolo, som 
modifieras för att fungera för ändamålet. 
Framtagande av ett effektfullt och tilltalande namn på produkten är till fördel för projektet. 
Projektet kommer att ske i samarbete med tre studenter från KTH. De fördjupar sig i 
kylanordningen medan vi tar hand om design och konstruktion. Detta för att projektet skall ha 
större möjlighet till att bli ett färdigt konstruktionsunderlag.  

Projektmål 
Ett kylskåp för framtiden! 
Höja dess konkurrenskraft. Med ett helt nytt kylskåp skall dess ställning som 
kylskåpsleverantör till kaffeindustrin befästas och varunamnet göras mer eftertraktat. I 
förlängningen nå fler marknader och sälja fler enheter, nå ut till en världsmarknad. 

Intressesituation 

Målgrupper idag 
De målgrupper som finns idag för Coffee Queens produkter är återförsäljare till kontor, 
storkök, caféer, restauranger och servicehandel. 

Målgrupper i framtiden 
Kylskåpet ska fortsätta att etableras inom kaffeindustrin. 

 



Tidplan 
Projektbrief Coffee Queen, Arvika  10 februari v.6  
Kravspecifikation   10 februari v.6 
Research, litteraturstudier och 
marknadsundersökning   v.5-6 
Idégenerering (teknisk undersökning, framtagning 
och utveckling av design, för flera koncept) v.6-12 
Delredovisning + konceptval, KaU  27 mars v.13 
Konceptval R&D   v.13 
Konceptval klart   31 mars v.13 
Modell + CAD klar   slutet av v. 19 
Prototyp klar    ons v. 21   
Slutredovisning, KaU   29 maj v.22 
Rapportutkast, KaU   30 maj v.22 
Exjobbsmässa, KaU   31maj-1juni v.22 

Projektets omfattning 

Tekniska krav 
• Kyla mjölk 
• Behålla en temperatur av 7°C (+-5). 
• Minimala innermått 
• Minimal väggtjocklek 
• Volym: 3 liter 
• Kylanläggning: Peltierelement 
• Material: Polypropen och rostfritt stål 
• Tillverkningsmetod: Formsprutning och vakuumformning 
• Lätt att byta element  
• Olika kopplingar på sidan för koppling mellan kylskåp och espresso maskin 
• Uppfylla livsmedelsnormer 

Marknadsmässiga krav 
• Anpassad till en världsmarknad  
• Fungera med flera olika modeller av förpackningar (Sverige och Norge först och 

främst) 
• Fungera som en fristående produkt 

Estetiska krav 
• Nytänkande design 
• Ska passa för en världsmarknad 
• Lätt att komma åt olika delar 
• Inga synliga skruvar 
• Fungera tillsammans med Jura-serien 
• Utstråla stabilitet, kvalitet, lyxighet, elegans 

 



Önskemål 
• Lyxigare detaljer som exempelvis dioder, glas, timer, display 
• Hitta ett ”fränt” namn 
• Enkel att rengöra 
• Lättvindig flyttbarhet 

Beskrivning av projektresultat 

Produktens grundfunktion 
Produkten ska användas som kylskåp för förvaring av mjölk till espresso maskiner. 

Produktens grundfunktion ur användarens synvinkel 
Produkten är till för kylning av mjölk. 

Produktens personligheter 
Produkten ska utstråla: 

• Stabilitet 
• Elegans 
• Lyx 
• Kvalitet 
• Nytänkande 

Egenskaper som bestämmer värdet 
• Funktionell 
• God kylning 
• Estetiskt tilltalande 
• Användarvänlighet 
• Flexibilitet 

Avgränsningar 
Att använda den framtagna informationen i Cool Coffee Queen Project istället för att 
undersöka kylelement och materialval till grundstommen av produkten. Denna projektgrupp, 
från KTH, kommer att sköta all undersökning gällande kylanordningar och isolering. 

Formalia 

Utgifter 
Coffee Queen står för eventuella utgifter för resor, kost och logi om vi behöver resa iväg för 
research. M.a.o. ska vi inte behöva gå back p.g.a. detta projekt. 
OM resultatet visar sig bli strålande kan viss ersättning för gott arbete diskuteras men ingår 
inte i företagets policy. 

Lokal 
Coffee Queen tillhandahåller ett rum i deras lokaler i Arvika. Detta skapar en miljö som är en 
fin inkörsport för kommande omställning till verkliga arbetsförhållanden. Att jobba nära 
kompetent personal underlättar arbetet under projektets gång. 

 



Kontaktperson 
Peter Larsson, R&D-avdelningen Coffee Queen, Arvika. 
0570-477 36, 070-357 51 28 
Lennart Wihk, handledare KaU 
070-628 04 99 

Slutord 
Ser fram emot detta projekt med entusiasm och glädje, ivriga med att få sätta igång. 
Spännande att få möjlighet till att visa upp de kunskaper som vi studenter vunnit under dessa 
år på Karlstads Universitet. 

 



BILAGA 3 
Funktionsanalys 
 

       
Funktion  Klass Kommentar 

       
Äga kylfunktion HF 7°C +/ - 5°C 

Underlätta flyttbarhet Ö   
Medge öppning N   

Uttrycka kvalitet Ö/N   
Underlätta rengöring Ö Få/inga smutsfickor 

Erbjuda grepp Ö Handtag 
Erbjuda varmluftsutblås N   

Innehålla peltierelement N   
Erbjuda display Ö   
Uttrycka stabilitet Ö   
Uttrycka elegans Ö   
Erhålla nytänkande Ö   
Erhålla ny design Ö   

Uttrycka prisvärdhet Ö   
Erhålla semantik Ö   
Undvika klämningsrisk Ö   
Matcha Jura-serien Ö   

Minimera energiåtgång Ö   
Underlätta tillverkning Ö Formsprutning 
Underlätta montering Ö Coffee Queen 
Underlätta montering Ö Kunden 
Underlätta emballage Ö   

Erhålla dörrstängning Ö "Självstängning" 
Äga storlek N 3-4l 

Underlätta tillverkning Ö Polypropen 
Maximera brukarvänlighet Ö Ej invecklad 
Undvika slitage Ö Robust 

Underlätta "elementutbyte" Ö   
Medge kopplingsvariation Ö   

Äga självklarhet Ö   
Äga hållbarhet Ö   

Uppfylla livsmedelsnorm Ö   
Äga kompakthet Ö Ta liten plats 

Erbjuda världsmarknad Ö Design 
Erbjuda världsmarknad Ö Mjölkförvaring 
Erbjuda mjölkförvaring Ö   

Äga namn Ö "Fränt namn" 
Utstråla lyxighet Ö   

Minimera vikt Ö   
Medge enhandsanvändning Ö   
Erbjuda förvaringsutrymme Ö   

Öka renommé Ö   
Öka köplust Ö   

Markera identitet Ö   
Befästa varumärke Ö   
Skapa efterfrågan Ö   

 



Tilltala målgrupp Ö   
Uttrycka funktion Ö   
Förenkla förvaring Ö   

Underlätta grepp Ö   
Minimera ljudnivå Ö   
Underlätta öppning/stängning Ö   

Äga Jura-image Ö   
Äga täthet N   

Påkalla uppmärksamhet Ö Iögonfallande 
Medge ergonomianpassning Ö   
Motstå väta Ö   
Medge reptålighet Ö   

Undvika lösa delar Ö   
Äga volym-mätare Ö "Mjölksensor" 

Förhindra fuktpåverkning Ö 
"Fötter" så vatten ej ligger 

mot 
Minimera kroppsbelastning Ö   
Underlätta serietillverkning Ö Formsprutning 
Minimera skaderisk Ö   

Täla klimatvariationer N Världsmarknad 
Motstå korrosion Ö   

Underlätta stressad hantering Ö   
Maximera miljövänlighet Ö   
Erbjuda kopplingsvariation Ö Hö/Vä, topp? 
Erhålla avstäningsmöjlighet Ö ON/OFF-knapp 
Erbjuda variation Ö Chassi, lucka, stripes… 
Utnyttja loga K :o) 
Förhöja Jusa Ö   

Inge beundran Ö   
        

 

 



BILAGA 4 
Semantisk intuition 
 
Kreativitetstekniken ”semantisk intuition” utvecklades på mitten av 70-talet. Med tekniken 
försöker man sätta ihop ord och meningar som sedan snabbt skall tolkas via den fria 
associationen till något som har relevans för ens problem.  
Tid för proceduren är ca 25 till 30 minuter. Övningen utgår från relaterade saker till problemet 
och kan göras såväl individuellt som i grupp. 
Procedur:  

1. Ta del av exemplet nedan.  
2. Deltagarna skall börja med att tillverka två (eller tre) listor med ord som är relaterade 

till deras problem. Detta kan göras gemensamt. Listorna konstrueras utefter de 
kärnbegrepp som finns med i problemet. T ex involverar ofta problemet människor, 
vad människor gör kan vara en sådan utgångspunkt för en lista. 

3. När idésessionen sedan börjar väljer en deltagare en kombination av de två (eller tre 
orden). Varje deltagare skriver ned den första tolkningen som dyker upp i huvudet på 
en Post-It note. 

4. Gå igenom alla Post-It notes i gruppen och leta efter nya idéer. När nya idéer inte 
tillkommer längre kan ni avsluta sessionen och påbörja utvärderingen. 

 
En variant man kan göra är att låta varje individ göra listorna och sedan får gruppen använda 
dem (det blir större överraskningsmoment för gruppen och underlättar därför fria 
associationer).  
En fördel med tekniken är att det genererar väldigt många olika perspektiv på det problem 
som föreligger. En annan fördel är att den utgår från relaterade stimuli vilket gör att 
relevansen tenderar bli högre för de genererade lösningarna. 
 
Semantic Intuition hand-out 
Föreställ dig att ett företag som tillverkar kaffekoppar vill designa en ny typ av kaffekopp. De 
listar då ”saker som involverar en kaffekopp” och ”saker som gäller människor som vill 
dricka kaffe” som sina två centrala begrepp.  
 
 Kaffekopp    Människor 
 Handtag    Miljö 
 Värme     
 Beroende 
 Logotyp    Sällskap och mys 
 Går sönder    Spändhet 
 Spilla     
 Bära kaffekoppar 
 
Efter att ha gått igenom de olika kombinationsmöjligheterna kan följande typer av förslag 
genereras:  

• Hoppressbara handtag för att minska spänning (en individ i gruppen föreslog 
”handtag” och ”spändhet”). 

• Stängbara kaffekoppar (från spilla och bära kaffekoppar) 
• Koppar som kan återvinnas (från går sönder och miljö). 

 
Och så vidare. Kom ihåg att listorna vanligtvis är mkt längre än i detta exempel och att det är 
viktigt att lägga tid på att identifiera vad listorna skall bestå av. 

 



BILAGA 5 
Vänd dig om! 
 
Vänd dig om (Turn Around på engelska) är en kreativitetsteknik som skapades under 80-talet 
av en amerikansk kreativitetskonsult (M Mihalko). Han skapade tekniken efter att ha gjort 
noteringen att väldigt många framgångsrika innovationer egentligen var ett resultat av att 
någon framgångsrikt lyckats identifiera en mängd antaganden som alla vi andra tagit alldeles 
för givet. När väl någon ifrågasatt de dolda antagandena så var det ofta lätt (-are) att komma 
på idén ifråga. 
 
Exempel: Polaroid kameran (vars uppfinnare Edwin Land) ifrågasatte antagandet att all 
framkallning skulle ske i en kameraaffär (med två veckors väntetid). 
 
Procedur: 

1. Gå igenom exemplet och läs igenom hela denna stencil 
2. Om övningen körs i grupp se till att alla är fullständigt uppdaterade om problemet 

ifråga (det tydligt definierade problemet). 
3. Lista alla antaganden som finns gällande problemet. Börja med att lista de mest 

tydliga och sedan de mindre uppenbara. Beträffande de uppenbara kommer det bli allt 
svårare att upptäcka sådana ju längre man håller på. 

4. Reversera alla antaganden. 
5. Använd varje reverserat antagande för att komma på en idé.  
6. Evaluera 

 
Handout exempel: 
Föreställ dig att du är VD på det lokala bankkontoret och att ni vill attrahera nya kunder (2).  
 
3. Konstatera mer eller mindre givna antaganden 
- Potentiella kunder har pengar. 
- Placering av pengar i banken tillfredställer säkerhetsbehov (hos kunder) 
- Människor får stå i kö när de kommer till banken 
- Människor förstår inte hur bankprocedurer fungerar (med räntor etc) 
 
4. Vänd på ovanstående antaganden 
- Potentiella kunder har inga pengar.  
- Insättning av pengar gör människor osäkra. 
- Kunder behöver inte stå i kö för att få pengar. 
- Kunder känner till hur banker opererar. 
 
5. Nyttja de omvända antagandena till att generera idéer 
- Betona att banken har de lägsta låneräntorna i stan. 
- Betona alla bankens säkerhetsåtgärder för att förvara pengar. 
- Öka frekvensen av Bankomater och gör Internetbank lättare för alla. 
- Se kunderna som anställda som får belöning för att rekrytera nya kunder (anställda). 
 
Tekniken Vänd dig om är utmärkt eftersom ett problem vid problemlösning och kreativitet 
ofta är de dolda antaganden vi bär med oss. Vår hjärnas självorganiserande sätt att fungera gör 
att endast det mest uppenbara är synligt för oss. Saker vi gjort till rutiner är svåra att ö h t 
uppmärksamma. En viktig nyckel i tekniken är att lista många av de antaganden som vi har – 
och sedan vända på dem. Därefter kan väldigt nya och oväntade lösningar dyka upp! 

 



BILAGA 6 
 

 


