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Sammanfattning 
Uppdragsgivaren 3TEMP AB har visionen att med en ny produkt kunna ta sig in på hemma-

marknaden för kaffeutrustning. De har planer på en produkt som fungerar som en automatisk 

kaffebryggare som maler kaffebönor och fyller en kopp. Företaget har lösningar för hur 

produktens huvudfunktioner skall fungera rent tekniskt, men behöver ett konkret koncept.  

Examensarbetet är genomfört som ett projekt med en projektplan innehållande tidplan, 

riskhantering, organisation och filhantering. Projektet bestod av faserna: planering, förstudie, 

produktspecificering, konceptgenerering och utvärdering, samt konstruktion och formgivning. 

Konceptet är framtaget med hänsyn till en kravspecifikation som upprättades utifrån en 

förstudie där användares behovs och önskemål undersöktes, samt krav från uppdragsgivaren. 

Förstudien har främst fokuserat på användaren för att skapa en bild av användarens behov och 

önskemål. Förstudien visar att en av de viktigaste faktorerna, utöver smaken på kaffet, är att 

produkten hålls ren och fräsch. Även ljudnivån är en faktor som användaren tänker på. För att 

produkten skall passa in i användarens kök har trender analyserats. Trenderna tyder på att 

taktila och naturnära material blir allt mer populära. Dessutom öppenhet är önskvärt eftersom 

det skapar förtroende för produkten.  

Vid generering av koncept användes tre olika idégenereringsmetoderna slumpordsassociation, 

speedstorming samt brainsketching. Den förstnämnda brukades med ett möjlighetsorienterat 

perspektiv för att hitta mervärde för produkten. De andra två användes för att hitta konkreta 

lösningar på problem och funktioner. Idéerna från idégenereringarna sattes ihop till fem olika 

koncept. Av dessa sorterades två bort med hjälp av en relativ beslutsmatris. Av de tre återstående 

valdes ett koncept med hjälp av en kriterieviktsmatris och diskussion med uppdragsgivaren.  

Det slutgiltiga konceptet har kända element från cafébranschen som bockade rör av rostfritt stål 

för utloppet, stora greppytor, och väl synliga behållare. I konceptet markeras behållaren för 

kaffesump med ett handtag som nås direkt från produktens utsida. Detta för att till skillnad från 

många andra tillverkare lyfta fram behållaren som en viktig funktion snarare än att dölja den.  

Genom projektet har skisser används frekvent för att testa idéer. Det valda konceptet har testats 

med enkla fysiska modeller för att hitta lämpliga former och dimensioner. Efter detta gjordes en 

mer detaljerad fysisk modell samt en modell i CAD. Från CAD-programmet skapades bilder med 

genomskärning för att visa produktens layoutkonstruktion, samt en högupplöst rendering. 

Renderingen användes för att visa hur produkten kan se ut i verkligheten med verkliga material.  

  



 
 

Abstract 
3TEMP was the company that provided the task. They have a vision to enter the market for 

home coffee equipment with a product that works as an automatic coffee machine. 3TEMP has a 

solution for how the machines main functions of the machine can work technically but they 

need a concept for the whole product. 

The work was carried out as a project with a project plan containing a time chart, risk 

management, and a description of the organization and file management. The project consisted 

of the phases: planning, research, product specification, concept generation and evaluation, and 

construction and design. 

The concept was developed with a product specification in mind. The specification is a list of 

user needs and preferences, and demands from 3TEMP. Information about this was collected 

during the research phase. The research showed that one of the most important factors, in 

addition to the taste of the coffee, is that the product is kept clean and fresh. Many costumers 

also think that it’s important to minimize the noise from the product. Also trends have been 

analyzed in order to create a concept that fits into many people’s kitchens. The trends suggest 

that tactile and natural materials are becoming more popular, and openness is desirable 

because it creates confidence in the product. 

Concepts were generated by using the ideation methods: association by random words, speed-

storming and brainsketching. Association by random words was used with an opportunity-

oriented perspective to find ways to add value to the product. Speedstorming and brainsketching 

was used to find ideas for the products functions and finding solutions to problems. The ideas 

from the ideation were combined in five different concepts. Two of these were sorted out using a 

relative decision matrix. One of the three remaining concepts was selected with a matrix with 

weighted criteria. 

The final concept has well-known elements from the cafe industry as bent tubes of stainless 

steel, large grip surfaces, and visible containers. The coffee grounds container has a handle that 

is directly accessible from the outside of the product. This is for highlighting the container as an 

important function rather than hiding it like many other products do. 

Sketches were frequently used to test ideas through the project. The selected concept has been 

tested with simple physical models to find appropriate forms and dimensions. After this, a more 

detailed physical model and a model in CAD were made. Pictures were created in CAD to show 

the arrangement of the components. A high resolution rendering was used to show how the 

product may look like in reality with real materials. 
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1 Inledning 
Detta arbete är utfört för en högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid 

Karlstads universitet. Arbetet gjordes med ett uppdrag från företaget 3TEMP, med 

projektbeställare Peter Larsson. Företaget har sitt säte i Arvika och erbjuder service och 

utrustning för kaffeindustrin. Försäljningen sker idag främst till företag men 3TEMP vill genom 

en ny produkt i deras sortiment ta sig in på den privata marknaden.  

Rapporten redovisar examensarbetet Konceptframtagning av kaffebryggare för kaffenördar av 

Jacob Gunnarsson. Under arbetet gavs möjligheten till kontorsplats hos Semcon i Karlstad, vilka 

även har bidragit med mycket kunskap. Dessutom gjorde två andra studenter sina examens-

arbeten hos samma uppdragsgivare vilket har skapat en värdefull möjlighet till givande 

samarbeten. Handledare var Monica Jakobsson och examinator var Leo De Vin. Examensarbetet 

omfattar 22,5 högskolepoäng. 

1.1 Bakgrund 

Kaffetrenden går mot en ny epok där det är svart nordiskt kaffe som gäller. 3TEMP har själva 

gjort mätningar ute på kaféer och sett att bryggkaffet står för cirka 80 % av all kaffeförsäljning. 

Försäljningen av hela bönor och specialkaffe ökar trots att kaffemarknaden totalt sett har 

stagnerat1. Används inte rätt utrustning framkallas dock inte de speciella aromer som 

specialkaffet innehåller, särskilt om man maler bönorna med en dålig kvarn.  

Företaget har tagit fram en teknisk lösning som möjliggör temperaturstyrning för bryggningen 

för att användaren skall kunna få ut exakt de aromer som önskas. Alla inställningar, så som 

temperatur samt mängden kaffebönor och vatten, kan skötas genom en applikation för smarta 

mobila enheter. Denna teknik används idag i 3TEMPS produkter för caféer. Uppdragsgivaren 

har dock som krav att produkten även skall kunna användas utan mobila enheter eftersom 

kunderna inte alltid vill använda en mobil eller surfplatta. Själva bryggningen och malning av 

bönor helt automatiskt. Den största skillnaden mot de automatiska maskiner för hemmabruk 

som finns på marknaden idag är att dessa inte kan leverera vanligt bryggkaffe. Motsvarigheten 

som ges av dessa maskiner är caffé americano vilket är en espresso utspädd med varmt vatten.  

Produkten är idag endast en sammansättning av tekniska komponenter och behöver därför 

utvecklas med formspråk, funktioner och användargränssnitt. Uppdragsgivaren planerar att 

försäljningspriset för slutkund skall vara ca 24 000 SEK, med en täckningsgrad på 40 %. De har 

även budgeterat 3 MSEK för verktygskostnader. 

Försäljningen av hela kaffebönor har ökat med 20,2 % i värdeandelar och 17,5 % volymandelar 

under rullande helår 2015. Totala hela bönor på marknaden är cirka 1 500 ton på ett år, vilket 

står för 3 % av den totala bönkaffemarknaden på 52 000 ton2.  

                                                             
1 Anna Nordström Specialkaffeansvarig Löfbergs Lila, mailkontakt 2 mars 2015. 
2 Tanja Wirholm Nordic Junior Brand Manager Nestlé Sverige, mailkontakt 2 mars 2015. 
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1.2 Problemformulering 

Den ursprungliga problemformuleringen var: ”hur kan en kaffemaskin för enbart bryggkaffe utformas 

för att fungera i hemmet, mindre kontor eller dylikt, och samtidigt framstå som exklusiv”? Denna 

utvecklades under arbetets gång till en mer specifik formulering om hur produkten kan ges ett uttryck 

som ger betraktaren en rättvis bild produkten. Efter förstudien drogs slutsatsen att det är viktigt att 

produktens uttryck kan hjälpa användaren, eftersom det är viktigt att den både skall vara smidig att 

använda och enkel att göra ren. Detta eftersom förstudien visar på att produktens hygieniska aspekter 

anses som mycket viktiga av användarna. Den slutliga problemformuleringen blev därför följande: 

Hur skall kaffemaskinen utformas för att utstråla den kvalitet som maskinens teknik åstadkommer, 

samtidigt som den guidar brukaren till att använda och underhålla maskinen på rätt sätt? 

1.3 Syfte 

Syftet är att tillämpa innovation- och designingenjörers metodik för att genomföra ett produkt-

utvecklingsprojekt för uppdragsgivaren. Examensarbetets funktion är att utveckla och redogöra för 

anskaffade förmågor i att självständigt planera och driva ett projekt, samt presentera och överlämna 

resultatet till uppdragsgivare. Vidare skall information samlas in och dess källor och trovärdighet 

utvärderas för att tillämpa och förbättra förmågan att söka rätt information för att uppnå önskat 

resultat. 

Från uppdragsgivarens sida syftar projektet till att hitta en lösning på hur deras teknik skall sättas 

samman, samt hur produkten skall gestaltas. För att nå ett optimalt utfall krävs förståelse för 

brukarens behov, beteenden och hur denne uppfattar produkten. Syftet med produkten är att kunna 

erbjuda en förhöjd kaffeupplevelse.  

1.4 Mål 

Målet är att ta fram ett koncept som motsvarar brukarens och företagets behov, krav och 

förväntningar. Krav och önskemål skall listas i en produktspecifikation utifrån förstudie och 

uppdragsbeskrivning. Målet är att ta fram ett formgivet koncept, samt en layoutkonstruktion. 

Med layoutkonstruktion menas en beskrivning av produktens komponenters rumsliga 

förhållanden, samt deras förhållanden till varandra. Resultatet skall fungera som grund till 

fortsatt konstruktionsarbete på detaljnivå. Det slutgiltiga konceptet skall levereras i form av en 

CAD-modell och en fysisk modell. 

Projektet skall göras med en industridesigners arbetssätt utifrån designprocessen, samt ett 

ingenjörsmässigt förhållningssätt till produktutveckling. 

1.5 Avgränsning 

Det slutgiltiga konceptet formges och konstrueras i form av en layout. Projektets tidsramar 

möjliggör inte konstruktion på detaljnivå, vilket heller inte efterfrågas av uppdragsgivaren.  

Resultatet innefattar således inte exakta val av standardkomponenter eller materialval. 

Uppdragsgivaren har valt lämpliga tekniska komponenter, och dessa skall inte utvärderas i 

detta arbete förutom hur de påverkar storleken på produkten. Uppdragsgivaren tillhandahåller 

CAD-filer för valda komponenter så att dessa kan placeras i en sammanställning i CAD. I detta 

arbete konstrueras eller tillverkas alltså inga nya tekniska komponenter. 
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I projektbeställningen beskrivs en målsättning om försäljningspris och täckningsgrad. En 

självkostnadskalkyl ryms inte inom ramarna för examensarbetet. Därför får en generell 

uppskattning göras i samråd med uppdragsgivaren för att slutresultatet skall kunna fungera 

inom givna kostnadsramar. Val av tillverkningsmetoder sker följaktligen på liknande vis 

eftersom utformningen inverkar på utbudet av möjliga tillverkningsmetoder, men tid för att 

bestämma detta exakt saknas.  

Eftersom vissa tekniska komponenter skyddas av sekretess ersätts dessa med skalmodeller som 

återger detaljernas yttermått och form. Detta påverkar dock inte resultatet då fokus på arbetet 

snarare är en korrekt placering av dessa komponenter, än att utveckla dem.  

Slutligen kommer fysiska modeller fungera som hjälpmedel för en ökad förståelse för form och 

storlek. Dock kommer ingen komplett eller fungerande prototyp skapas.  
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2 Metod 
Examensarbetets genomförande har skett med produktutvecklingsprocessen som beskrivs av 

Johannesson et. al (2013) som utgångspunkt. Ett tillägg till processbeskrivningen är ett åter-

kommande behov av informationsinsamling, vilket visas i Figur 1. I varje fas kan problem dyka 

upp som inte var väntade vid den inledande fasen. Således blir detta ett iterativt förfarande.  

 

Figur 1: Beskrivning av processen. Research är ständigt återkommande under arbetets gång. 

 

2.1 Planering 

Examensarbetet inleddes med en projekspecifikation för att skapa en tydlig och strukturerad 

arbetsprocess. Denna specificerar projektets planering av tid, kommunikation och resurser, 

samt hantering av risker. Arbetet har planerats utifrån diskussion med uppdragsgivaren samt 

utifrån kursplanen för examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och 

design. Denna utvärderades sedan av handledare och examinator, samt presenterades för 

uppdragsgivaren. Efter planeringsfasen följer ett grindhål vilket innebär att ett beslut skall tas 

om huruvida planeringen är tillräcklig för att man skall kunna gå vidare till genomförandefasen 

(Jansson & Ljung, 2004). I examensarbetet tas detta beslut av examinatorn.  

Motiv, avsikt, omgivning och organisation 

I projektspecifikationen beskrivs motiv och avsikt med att projektet startats. Denna del 

behandlar även målsättningar, önskad effekt med mera. I projektspecifikationen beskrivs även 

projektet olika parter och dess roller, samt dokumenthantering (Jansson & Ljung, 2004). 

Work breakdown structure (WBS) 

En WBS är en hierarkisk struktur som visar projektarbetets olika delar. Arbetet delas upp i 

huvudkategorier och delas sedan upp ytterligare i de olika arbetspaket som är nödvändiga för 

arbetet. Denna metod används för att strukturera upp arbetet i olika delar och få en överskådlig 

bild över vad som skall göras (Jansson & Ljung, 2004). 

Logiskt nätverk 

Arbetspaketen från WBSen kompletterades med tidsuppskattning. Ett logiskt nätverk skapades 

för att kartlägga arbetspaketens beroenden och i vilken ordning de följer. Med ett logiskt 

nätverk ses även vilka beroenden som är mest kritiska för projektets tidsåtgång (Jansson & 

Ljung, 2004). 
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Tidplan 

Tidplanen illustrerades med hjälp av ett Gantt-schema där arbetspaketen placerades in på en 

tidslinje. Gantt-schemat delades upp i två delar då examensarbetet skulle göras på halvfart 

första läsperioden, och helfart den andra halvan. Till tidplanen gjordes med en milstolpeplan där 

projektets olika delar fick en uppskattad start- och sluttid. Dessa delar tilldelades milstolpar och 

grindhål för att markera viktiga beslut och skeden i projektet. Milstolpar bör användas om flera 

aktiviteter är beroende av resultatet av en tidigare händelse (Jansson & Ljung, 2004). 

Riskanalys 

Syftet med riskanalysen är att avgöra vilka risker för problem som är viktiga att försöka lösa. I 

analysen bedömer man sannolikhet och konsekvens. Utifrån detta bör man välja sätt att reagera 

på riskerna. Vanligen pratar man om att eliminera, förebygga, förbereda för, överföra eller 

ignorera riskerna (Jansson & Ljung, 2004). 

Eftersom detta projekt är relativt kort med få inblandade parter så valdes tekniken mini-

riskanalys. Detta innebär att man helt enkelt genom brainstorming letar efter möjliga risker. 

Efter detta bedömdes riskens sannolikhet och konsekvenser utifrån en skala 1-5. Riskens 

sannolikhet multiplicerat med dess konsekvenser ger ett riskvärde. Ett högt riskvärde innebär 

en allvarlig risk (Jansson & Ljung, 2004). Utifrån detta beslutades sedan rimliga åtgärder.  

2.2 Förstudie 

Förstudien är ett medel för att kartlägga alla de krav och önskemål som olika intressenter 

ställer på produkten. Förstudien är därför underlag till den produktspecifikation som definierar 

vad produkten skall uträtta (Johannesson, et al., 2013).  

Förstudien genomfördes med kvalitativa metoder där det var nödvändigt med information 

direkt från viktiga intressenter.  Övriga data samlades in genom sökning i litteratur, 

vetenskapliga databaser, samt statistiska analyser och prognoser.  

2.2.1 Litteraturstudier 

Förstudien inleddes med att samla ihop relevant vetenskaplig litteratur som kan underlätta för 

arbetet. Det som först söktes var till stor del viktig information som kan ligga till grund för 

metodval, samt riktlinjer för utförandet av dessa. Information som initialt söktes med relevans 

till själva produkten berörde följande områden: 

 Faktorer som påverkar förståelse och känslor vid interaktion mellan människa och 

maskin (kognitiv och emotionell ergonomi).  

 Produktsemantik. 

 Formspråk. 

 Uttryck. 

 Temperatur och smak. 

Litteratursökning skedde sedan fortlöpande under arbetets gång då det är svårt att förutse 

exakt vilken information som saknas.  
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2.2.2 Intressentanalys 

Intressentanalysen har som funktion att identifiera intressenter att ta hänsyn till. Intressenter är 

de personer, grupper eller organisationer som på något sätt kan ställa önskemål och krav på 

produkten. Dessa önskemål och krav skall sedan införas i produktspecifikationen (Johannesson, 

et al., 2013). Intressentanalysen svarar även på vem kunden är (Löfgren, 2002). 

Intressentanalysen består av följande tre steg (Jansson & Ljung, 2004): 

 Identifiera viktiga intressenter. 

 Analysera och värdera dessa intressenters relation till produkten.  

 Djupgående analys av nyckelintressenter, de viktigaste intressenterna för produkten. Den 

djupgående analysen gjordes med hjälp av intervjuer (se 2.2.3) och trendspaning (se 2.2.5). 

Analysen är ett viktigt underlag för att undvika bortfall av viktiga aspekter i efterföljande 

analyser. Resultatet talar även om vilka intressenter som är viktiga att lägga mycket tid på, och 

likväl vilka intressenter som ej är nödvändiga att analysera djupgående.  

2.2.3 Intervjuer 

För att få en bättre inblick i kaffemarknaden och behoven hos de intressenter som lyfts fram genom 

intressentanalysen så gjordes intervjuer med brukare och återförsäljare. Syftet med intervjuerna 

var att svara på hur marknaden ser ut samt vilka krav och önskemål som finns (Löfgren, 2002).  

Intervjuerna gjordes med ett halvstrukturerat upplägg, med undantag för en återförsäljare där 

ett ostrukturerat upplägg användes på grund av tidsbrist hos den intervjuade. Det 

halvstrukturerade upplägget innebär en struktur med ett planerat upplägg av frågeområden 

men med frihet att välja ordning och följdfrågor under intervjuns gång. Fördelen med detta är 

att intervjun känns mindre formell än en strukturerad intervju. Jämfört med en ostrukturerad 

intervju ökar detta upplägg även möjligheten till en mer systematisk analys av resultatet 

(Bohgard, et al., 2008). Den ostrukturerade intervjun liknar mer ett samtal med övergripande 

teman som diskuteras (Kylén, 2004). Vid samtliga intervjuer användes en intervjuguide, vilket 

är en lista med punkter som skall bearbetas under intervjun. Motsatsen till detta är en frågelista 

där varje punkt är definierad med en mer specifik fråga (Kylén, 2004).  

Det var viktigt att fokusera intervjun på beteenden och värderingar snarare än att fråga vad 

användarna vill ha. Detta för att minimera risken för att användaren endast uttalar att den är nöjd. 

Intervjuerna gjordes med två återförsäljare och fyra brukare. Följande personer intervjuades: 

 Peter Samuelsson – VD för Elon Richardson’s 

 Erik Sonesson – ägare av Baristashopen.se 

 Birgiitta Johansson (användare) 

 Peter Johansson (användare) 

 Annika Spets (användare) 

 Elin Löfberg (användare) 
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2.2.4 Konkurrentanalys 

En konkurrentanalys gjordes för att studera andra produkter i samma kategori. Den produkt 

som tas fram bör på ett eller flera sätt utmärka sig från sina konkurrenter (Löfgren, 2002). Gör 

den inte det så väljer kunden efter pris, tillgänglighet, mm. Har den däremot något unikt så har 

kunden mer att ta ställning till (Österlin, 2007).  

Konkurrentanalysen inleddes med en analys av vilka bryggmetoder som används. Detta gjordes 

med hjälp av data från en enkätstudie med 441 svar som gjordes i ett tidigare studentprojekt.  

Information om andra tillverkares popularitet samlades in genom intervjuerna med 

återförsäljare samt genom en sökning på webbplatsen prisjakt.nu. Här undersöktes vilka 

produkter som var mest populära och möjliga orsaker genom recensioner från användare. 

Användarna kan även betygsätta produkten på en skala 1-5 vilket ger produkten en rankning.   

Slutligen undersöktes konkurrenternas produkter i elektronikvarubutiken Elgiganten i 

Karlstad. Detta gjordes för att undersöka Vilka konkurrenterna är (Löfgren, 2002), sam för att 

hitta eventuella problem med produkternas utformning.   

2.2.5 Trendspaning 

Syftet med trendspaningen är att styra resultatet av designarbetet till hur markanden ser ut. 

Huvudfokus för trendspaningen i detta projekt var i första hand livsstilar, och i andra hand 

inredningstrender. Det viktiga i trendspaningen är att hitta de värderingar och drivkrafter som 

skapar dessa trender (Österlin, 2007).  

Information om trender samlades in via två stora inredningsmässor; Formex och Stockholm 

Furniture and light fair, båda vid Stockholmsmässan 2016. De båda mässorna bestod av både 

utställningar från olika inredningsföretag och föreläsningar av framgångsrika aktörer.  

Vid inredningsmässan Formex våren 2016 besöktes två föreläsningar. Den första föreläsningen 

var med designern Jan Rundgren, och stort fokus var på hur de svenska köken ser ut och hur de 

troligtvis kommer se ut inom en snar framtid. Den andra föreläsningen hölls av Elin Frendberg 

som är VD för Svenska Moderådet. Föreläsningen handlade om inredningstrender och livstilar. 

Övrig information samlades in genom mailkontakt från Löfbergs Lila och Nestlé Sverige som 

båda kontinuerligt tar fram prognoser för kaffemarknaden. 

2.2.6 Analys av tekniska förutsättningar 

Eftersom uppdragsgivaren har valt tekniska komponenter som skall ingå i produkten så gjordes 

en analys av dessa tillsammans med uppdragsgivaren. De valda komponenternas specifik-

ationer och mått granskades, samt vilken ordning de skall sättas i. För att få en bättre förståelse 

av hur komponenterna analyserades en befintlig kaffemaskin för kontor.  

2.3 Produktspecificering 

En produktspecificering gjordes för att sammanställa den information om krav och önskemål som 

saknades i uppdragsbeskrivningen. Denna information hämtades från förstudien. Specifikationen 
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skall klargöra vad som skall åstadkommas, så att detta kan användas som underlag för design och 

konstruktion (Johannesson, et al., 2013).   

2.3.1 Funktionsanalys 

Produktspecificeringen inleddes med en funktionsanalys för att identifiera vad produkten skall 

utföra uttryckt i funktioner snarare än färdiga lösningar. Detta förbättrar förutsättningarna för 

att finna nya bättre lösningar i stället för att bara hitta de bästa av de som redan existerar. Den 

färdiga analysen görs med hänsyn till resultatet av förstudien och fungerar på så sätt som en 

sammanfattning av det som har tagits reda på (Landqvist, 1994).  

Funktionsanalysen delades in i huvudfunktioner, nödvändiga funktioner, önskvärda funktioner 

och oönskade funktioner. Huvudfunktion är det som produkten i första hand skall utföra, och de 

nödvändiga funktionerna krävs för att huvudfunktionen skall fungera. Önskvärda funktioner ger 

produkten mervärde. Att lista oönskade funktioner kan verka märkligt, men syftet är att 

identifiera bieffekter som kan uppkomma av produkten vid användning (Landqvist, 1994).  

2.3.2 Kriteriematris 

Till funktionerna sattes sedan kriterier. Dessa kan vara både krav och önskemål. Kriterierna kan 

vara funktionella eller begränsande. Funktionella kriterier har en stor mängd möjliga lösningar. 

Begränsande kriterier begränsar mängden möjliga lösningar, vilket kan användas för att sålla 

bort olämpliga idéer (Johannesson, et al., 2013).  

Kriterierna sattes sedan in i en tabell enligt Olssons kriteriematris (se Tabell 1). Denna tabell 

användes som en checklista för att säkerställa att inget viktigt glöms bort.  

Tabell 1 - Olssons kriteriematris med kriterier indelade i aspekt och livscykelfas. 

                               Aspekt 

Livscykelfas 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering 5.1 5.2 5.3 5.4 
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2.3.3 Visuellt tema 

Ett visuellt tema gjordes i form av ett bildkollage för att specificera de detaljer, former och färger 

som produkten skall uttrycka (Österlin, 2007). Temat valdes utifrån viktiga faktorer som hittats 

i förstudien, framför allt i trendspaningen eftersom trenderna påverkar hur produkten skall se 

ut för att passa i användarens kök. Ytterligare ett kollage skapades för att specificera ett 

formspråk som går i stil med uppdragsgivarens befintliga produkter.  

Till bildkollagen samlades fotografier som togs vid inredningsmässan Formex, bilder från 

uppdragsgivarens webbplats, samt bilder från pixabay.com som är en webbplats för bilder med 

creative common-licens vilket innebär att de är fria att använda utan att man behöver be om 

tillstånd från upphovsmännen för att använda dem.  

2.4 Konceptgenerering 

Denna fas går ut på att hitta lösningar till de behov som identifierats i tidigare analyser. 

Koncepten som genereras är en sammansättning av lösningsidéer för produktens olika 

delfunktioner och stödfunktioner. Dessa lösningsidéer har tagits fram med hjälp av nedan 

beskrivna idégenereringsmetoder. Syftet med dessa metoder är att generera så många möjliga 

lösningar som möjligt för att inte missa någon bra lösning (Johannesson, et al., 2013).  

2.4.1 Idégenerering  

I detta steg genomfördes tre idégenereringssessioner. Den första gruppen bestod av personal 

med olika yrkesroller från Semcon i Karlstad. Medlemmarna i denna grupp hade viss erfarenhet 

av idégenereringssessioner sedan tidigare, men då i form av brainstorming. Den andra gruppen 

bestod av andra studenter som för tillfället gjorde sina examensarbeten för andra 

uppdragsgivare. Vid det sista tillfället deltog tre studenter som alla gjorde sina examensarbeten 

hos 3TEMP.  

Olika idégenereringsmetoder lämpar sig olika bra för olika typer av grupper. Det är därför 

viktigt att beakta på vilken nivå det kreativa arbetet skall ligga. Ställs för höga krav kommer det 

innebära motstånd i arbetet. De båda studentgrupperna hade mer kunskap om idégenererings-

metoder än Semcon-gruppen. För den förstnämnda gruppen valdes därför en metod som kallas 

för slumpordsassociation, vilken ställer relativt låga krav på deltagarnas erfarenhet. I detta skede 

var idégenereringen möjlighetsorienterad på så sätt att gruppen fick generera idéer utifrån ord 

som beskriver trender. Metoden går ut på att deltagarna skall försöka svara på en frågeställning 

utifrån ord som sessionsledaren har valt ut i förväg. Dessa ord fungerar som inspiration, och 

genom att deltagarna säger sina idéer när de kommer på dem så skapas nya idéer genom att 

man inspireras av varandra (Michanek & Breiler, 2007).   Sessionen inleddes med en övnings-

runda där deltagarna började med ett slumpmässigt valt ord och associerade därefter fritt fram 

en lång ordkedja. Varje deltagare försågs med varsitt block med post it-lappar och penna och 

samlades nära en whiteboardtavla. Direkt när deltagarna kom på en idé skrev de ner denna på 

en lapp, uttalade högt vad som skrivits, och satte upp lappen på tavlan. 

Metoden som tillämpades i studentgruppen kallas speedstorming, och bygger på det kända 

fenomenet speeddating. Syftet är att kombinera personer som arbetar med olika ämnen i 

pardiskussioner som växlas regelbundet med ett bestämt intervall. Varje par tilldelades en 
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specifik frågeställning att diskutera under detta intervall (Hey, et al., 2009). Speedstorming-

sessionen genomfördes med åtta studenter från Karlstads universitet med Monica Jakobsson 

som sessionsledare. Frågeställningar från olika examensarbeten fördelades på fyra bord och 

studenterna satte sig parvis vid varsitt bord. Vid varje station fick studenterna spendera några 

minuter på att hitta lösningar till frågeställningen.  

En fördel med att diskutera två individer sinsemellan är att varje person får chans till att prata 50 % 

av tiden. Vid traditionell brainstorming blir en teoretiskt jämlik fördelning av tiden 1/antalet 

personer i gruppen.  Detta möjliggör även stora idégenereringsgrupper (Hey, et al., 2009).  

Den sista gruppen tillämpade metoden brainsketching som metod för att utveckla formspråk 

och estetik. Denna metod bygger på brainwriting genom att deltagarna antecknar sina idéer 

individuellt samtidigt som de kan inspireras av varandras idéer. Skillnaden mot brainwriting är 

att man med brainsketching antecknar sina idéer genom skisser. Denna metod har visat sig 

skapa fler och starkare kopplingar mellan idéerna jämför med traditionell brainstorming. 

Idéerna behöver inte nödvändigtvis vara bättre, men metoden kan tjäna ett annat syfte än 

brainstorming (van der Lugt, 2002). Metoden användes för att hitta lösningar för produktens 

olika delfunktioner. Denna idégenereringsmetod utfördes vid fyra sessionstillfällen. Varje 

deltagare tilldelades ett papper i A3-format och skisspennor. Deltagarna fick i uppgift att hitta 

olika lösningar för produktens delfunktioner. Deltagarna skissade en idé på 3-5 minuter och fick 

sedan skicka vidare pappret till en annan deltagare. Denne fick sedan fortsätta skissa idéer 

utifrån vad föregående person skissade. 

2.4.2 Idéutveckling och urval 

En lyckad idégenerering ger en mycket stor mängd idéer. Denna mängd begränsas sedan till ett 

mindre urval. Det första steget är att organisera idéerna. Genom diskussion och gruppering fås 

en bättre uppfattning av idéerna. Denna diskussion kan även leda till att fler idéer utvecklas. I 

nästa steg diskuteras kriterierna för att enkelt kunna sålla bort idéer som inte uppfyller kraven.   

Som metod för idéutveckling valdes idémetoden eftersom den fokuserar på idéerna var för sig. 

Fördelen med denna metod är att den är tillämpbar på öppna problemformuleringar där 

projäktägarens krav på slutresultatet inte är så hårt definierade (Michanek & Breiler, 2007).   

Det första steget i idémetoden är att skapa översikt över idéerna. Detta görs genom att idéerna 

läggs fram så att alla har möjlighet att se dem. Nästa steg är att bestämma hur stor del av 

idéerna som är rimligt att arbeta vidare med. Motsvarande mängd idéer skall sedan väljas ut av 

deltagarna för fortsatt arbete.  

Slutligen gjordes ytterligare ett urval, nu med ett mer systematiskt förfarande. Idéerna från 

idégenerering med personal från Semcon och från studentgrupp 1 värderades med hjälp av ett 

spindeldiagram där bedömningskriterierna sattes upp på var sin axel. En bedömning görs om 

hur väl varje idé uppfyller respektive kriterium på en skala mellan 1 och 5. Detta markeras 

sedan med en punkt på axeln. Genom att sedan dra linjer mellan dessa punkter kan man genom 

att jämföra idéernas area i diagrammet se vilken idé som bäst uppfyller kriterierna. Fördelen 
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med denna metod är att diagrammet ger en bild av idéernas värde, som är lättare att förstå är 

matriser med rader, kolumner och siffror (Michanek & Breiler, 2007).   

Till förslagen som uppkom från idégenereringarna med studentgrupp 2 fick användes en 

elimineringsmatris. I denna matris besvaras följande frågor för respektive lösningsalternativ: 

 Löses huvudproblemet? 

 Uppfylls alla krav? 

 Är lösningen realiserbar? 

 Är lösningen ekonomiskt försvarbar? 

 Är lösningen säker och ergonomisk? 

 Passar lösningen företaget? 

De lösningar som inte uppfyller samtliga punkter elimineras följaktligen från urvalet 

(Johannesson, et al., 2013). 

2.4.3 Konkretisering 

För att testa hur produktens olika komponenter kan placeras och hur bra de olika idéerna 

fungerar i verkligheten användes skissmodeller. Dessa är fysiska modeller av enkla material som 

t.ex. skumplast och kartong. Dessa användes både för att göra idéerna mer konkreta och att lösa 

oklarheter i elimineringsmatrisen. Utöver detta testades olika placeringar av komponenterna i 

CAD-programmet Solidworks. Slutligen beräknades och testades lämpliga mått för att 

bönbehållaren skall kunna hålla önskad mängd kaffebönor. För att åstadkomma detta användes 

ett paket med kaffebönor för att bestämma innehållets densitet. Densiteten kunde sedan 

användas för att hitta lämplig volym. Lutningen för bönbehållarens botten bestämdes med hjälp 

av en given friktionskoefficient, samt med ett test där kaffebönor lades på en plastskiva med 

lutning. Plastskivan lutades till kaffebönorna gled av, varpå vinkeln mättes av med en gradskiva.  

2.4.4 Konceptualisering  

För att kombinera de olika idéerna från idégenereringen användes en morfologisk matris. I 

denna matris listas lösningsalternativen för respektive delfunktion. I denna matris markeras 

vilka lösningar som är möjliga att kombinera. Respektive kombination av lösningar utgör ett 

totallösningsalternativ (Johannesson, et al., 2013).  

För respektive totallösningsalternativ skapades 2D-skisser för att göra dessa tydligare och mer 

konkreta. Således skapades överslagsmässiga och preliminära produktlayouter med 

utrymmesuppskattningar. Fördelen med 2D-skisser är att det går snabbt och enkelt att beskriva 

koncepten på ett sätt som är mycket enklare att förstå än långa textbeskrivningar. Det är därför 

en bra idé att använda dessa skisser för att presentera och diskutera koncepten med 

uppdragsgivaren (Österlin, 2007). I detta skede var visualiseringen av konceptens funktioner 

och grunddrag viktigast. Därför skissades samtliga koncept med samma färg, och utsmyckande 

detaljer utelämnades.  



18 
 

2.5 Konceptval 

Varje totallösning som togs fram i genereringsfasen utvärderades för att avgöra hur väl de 

uppfyller de önskemål och krav som togs fram i produktspecifikationen. Nedan beskrivna 

metoder används för att jämföra de olika förslagens kvalitet.  

2.5.1 Relativ beslutsmatris 

En första rankning av koncepten gjordes med hjälp av en relativ beslutsmatris enligt Pugh. I 

denna matris jämförs konceptens förmåga att uppfylla ställda kriterier med ett referenskoncept. 

För varje kriterium markeras om ett koncept är bättre, sämre eller lika bra på att uppfylla 

kriteriet än referenskonceptet. Koncept som är sämre markeras med ett minustecken, bättre 

med plustecken, och likvärdigt med en nolla (Johannesson, et al., 2013).   

2.5.2 Kriterieviktsmatris 

För att jämföra lösningsalternativen så utvärderades de med hjälp av en kriterieviktsmatris, 

även kallad, Kesselringsmatris. I detta steg utvärderades endast hur väl lösningsalternativen 

uppfyller önskemål från kravspecifikationen, då kraven enligt elimineringsmatrisen skall vara 

uppfyllda. Detta gjordes genom betygsättning (v) från en poängskala 1-5. Respektive kriterium 

tilldelades en viktfaktor (w) från en skala 1-5. Skalans vidd är upp till utvärderaren själv att 

avgöra utifrån vilken upplösning som önskas. Skalan valdes i detta fall till att motsvara 

viktfaktorerna i produktspecifikationen. Viktfaktorn multipliceras sedan med betyget. Summan 

(t) av denna produkt för samtliga önskemål visar hur nära konceptet är en idealisk lösning med 

högsta poäng (Johannesson, et al., 2013).  

2.5.3 Slutgiltigt val 

Efter utvärdering med ovanstående matriser gjordes en avstämning med en grupp hos 

uppdragsgivaren för att göra ett slutgiltigt val av ett koncept. Innan valet presenterades 

alternativen med grafiskt material, muntliga beskrivningar kompletterat med utdelad skriftlig 

beskrivning, samt de relativa beslutsmatriser som beskrivs i föregående stycke.  

2.6 Konstruktion och formgivning 

När ett koncept har valts skall det sedan vidareutvecklas till en fungerande produkt. Produkten 

skall formges och arkitektur och layout bestämmas. Produktens arkitektur definierar hur dess 

komponenter är placerade och kopplade till varandra. Produktens layout beskriver produktens 

delar förhåller sig till rummet och till varandra (Johannesson, et al., 2013).  

2.6.1 Skisser och fysisk modell 

Skisser och en fysisk modell användes frekvent för att testa hur komponenterna skall placeras. 

Skisser användes med fördel för att snabbt testa många idéer, och modellen för att testa hur idéerna 

står sig i verkligheten. Modellen gjordes i fullskala för att ge en korrekt uppfattning om storlek. 

2.6.2 3D-modell i CAD  

Det som togs fram i föregående steg överfördes nu till en 3D-modell. Denna gjordes med CAD-

programmet SolidWorks. Produktens olika delar modellerades och sattes ihop i en sammanställning.  



19 
 

För att skapa realistiska visualiseringar renderades högupplösta bilder från CAD-programmet PTC 

Creo. Detta eftersom programmet har en mycket kraftfull renderingsfunktion och på så sätt var 

mycket effektiv för detta ändamål. Dessa användes för en sista utvärdering av vald gestaltning.  
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3 Resultat 

3.1 Planering 

Som underlag för projektplanen finns en skriftlig uppdragsbeskrivning (se Bilaga A). 

Projektplanen kan ses i sin helhet i Bilaga B.  

Motiv, avsikt, omgivning och organisation 

Projektets organisations och dokumenthantering ses i avsnitt 1 och 2 i Bilaga B.  

Work breakdown structure (WBS) 

WBSen skapades i ett hierarkiskt schema (se Figur 1 i Bilaga B). Arbetspaketen listades i 

kategorierna förstudie, produktspecifikation, konceptgenerering, layoutkonstruktion, redo-

visning och rapport.  

Logiskt nätverk 

Det logiska nätverket hittas i Figur 2, Bilaga B. Några av uppgifterna kan göras parallellt, framför 

allt för att de är beroende av varandra. Parallellitet kortar dock inte ned den totala arbetstiden 

eftersom allt arbete skall utföras av en person. De uppgifter som kunde göras parallellt var 

analys av marknad, brukare och teknisk information, samt skissa, testa och modellera i CAD. 

Rapportskrivande gick parallellt med övriga uppgifter under hela projektet.  

Tidplan 

Tidplanen gjordes i ett Gantt-schema (se Figur 3 i Bilaga B). En milstolpeplan (se Tabell 1 i 

Bilaga B) definierade projektets milstolpar och grindhål. Både tidplanen och milstolpeplanen 

uppdaterades under arbetets gång. Milstolpar och grindhål sattes vid slutet på faserna: 

planering, produktspecifikation, delredovisning, koncept, formgivning och konstruktion, 

redovisning, samt rapport. 

Riskanalys 

Den kompletta riskanalysen hittas i Tabell 2, Bilaga B. Riskerna med störst riskfaktor var långa 

väntetider för information från uppdragsgivaren (riskfaktor 20), feltolkning eller saknad av 

teknisk information (riskfaktor 25), samt datumberoenden i förstudien (riskfaktor 20). Åtgärder 

som föreslogs för dessa risker var bl.a. täta avstämningar med uppdragsgivaren, och att hitta 

alternativa informationskällor.  

3.2 Förstudie 

I förstudien analyserades marknaden, behoven från viktiga intressenter, samt tekniska förut-

sättningar. Målet var att kunna samla all information som var avgörande för slutprodukten i en 

specifikation (se 3.3 Specificering). 

3.2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudierna gav främst information om lämpliga metoder för arbetet. Denna information 

har legat till grund för metodkapitlet. Övrig relevant information för produkten som hämtats från 

litteraturen listas nedan.  
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Smak och temperatur 

Temperatur är en viktig faktor både för att utvinna rätt aromer i kaffet och för att man skall vilja 

dricka det. I en studie fick 300 personer blanda varmt kaffe med kallt kaffe tills de hittade den 

temperatur de föredrog. Resultatet av studien visar att medelvärdet för önskad temperatur 

ligger på ca 60°C (Lee & O'mahony, 2002).  

För att utvinna så många aromer ur kaffe som möjligt bör vattnets temperatur vara mellan 92-

96°C vid bryggningen. Temperaturen bör inte överstiga 96°C på grund av risk för att kaffet 

bränns (European Coffee Brewing Center, 2015).  

Kognitiv ergonomi 

Norman (2013) använder affordances och signifiers som två viktiga begrepp för fundamentala 

principer för interaktion. De båda begreppen saknar bra motsvarigheter på svenska, så därför 

används begreppen utan översättning i denna rapport. Med affordances menas relationen mellan 

objekt och människa, och vilka funktioner objektet förmedlar som möjliga. T.ex. förmedlar en stol 

att man kan sitta på den. Kort sagt berättar affordance för användaren vad som objektet kan 

användas till. Signifiers talar om för användaren hur dessa funktioner används. T.ex. kan ett platt 

handtag på en dörr visa att dörren kan öppnas genom att man trycker på den. Vid tillfällen då 

signifiers saknas ser man ofta kompletterande lappar som förklarar funktionen.  

Genom en god utformning på funktionernas utformning bör produkten alltså själv kunna tala 

om för användaren hur den skall användas utan att användaren behöver läsa en manual.  

Produktsemantik 

Produkten utformas för att förmedla karaktär, identitet och funktion. Produkten skall enligt Österlin 

(2007) ”ha en stark gestalt, vara lagom komplex och stämma med individens behov och 

referensram”. Finns en tidigare produkt bör den nya utformningen innehålla element som gör att 

användaren känner igen sig. I detta examensarbete handlar det om en helt ny produkt, men element 

från uppdragsgivarens andra produkter kan ändå användas för att förmedla företagets identitet. 

Upprepas formspråket i flera produkter kan detta bli ett starkt kännetecken (Österlin, 2007). 

Uttryck 

Enligt Österlin (2007) finns följande tre typer av uttryck: karaktär, identitet och funktion. 

Utrycket skall stämma överens med brukarens förväntningar på produkten. Formspråket kan 

vara ett effektivt medel för detta. Identitet kan användas för att skapa förtroende till produkten. 

Genom att ge produkten en identitet kan man visa produktens ursprung och visualisera 

företagets kompetens. Slutligen skall uttrycket förklara produktens funktion, vilket är 

nödvändigt för god kognitiv ergonomi. 

3.2.2 Intressentanalys 

Identifierade intressenter ses i Tabell 2. I tabellen beskrivs vilka som är relevanta intressenter 

och om dessa är nyckelintressenter eller ej. Nyckelintressenter ansågs vara brukare, köpare, 

investerare, tillverkare, leverantörer och underleverantörer. Dessa antas ha stort inflytande. 
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Köpare och brukare ses som separata intressenter eftersom dessa inte nödvändigtvis är samma 

personer. Köpare är i detta fall troligen återförsäljare och inte slutkund. Störst inflytande på 

produktens utformning hade brukaren eftersom det är brukaren som skapar efterfrågan. 

Investerare, tillverkare, leverantörer och underleverantörer är viktiga för att produkten skall 

kunna lanseras och tillverkas. Även konkurrenter är viktiga att ta hänsyn till, men de har ingen 

direkt koppling till hur produkten skall utformas. Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till 

reparatörer eftersom uppdragsgivaren vill att produkten skall kunna servas och repareras så att 

slutkunden inte behöver köpa en helt ny produkt.  

Tabell 2 - Analys av intressenter och hur stor inverkan de har på produkten. 

 

3.2.3  Intervjuer 

Nedan följer ett sammantaget resultat av intervjuer med återförsäljare och brukare. 

Sammanställningar av respektive intervju hittas i Bilaga C.  

I intervjun med Peter Samuelsson berättar han att försäljningen av espresso- och kaffemaskiner 

har ökat som mest de senaste fem åren. Sedan de öppnade ny butik 22/9 2015 har de sålt fem 

enheter av den dyraste maskinen (25 000 kr) i lagret. Förhoppningen är att sälja 15- 20 stycket 

om året. Priset verkar vara en begränsande faktor, men trenden visar på att fler börjar betala 

mer för kaffeutrustning. När kunderna skall välja vilken produkt de skall köpa så är det vanligt 

att de frågar om ljudnivå och rengöring. Många skjuter upp rengöring så länge det går3.  

I intervjun med Erik Sonesson berättar han att de ser ett ökat intresse för bättre kaffe. 

Baristashopen.se säljer cirka 20 produkter om året i prisklassen runt 20 000 kr. Dessa 

                                                             
3 Peter Samuelsson VD för Elon Richardson’s, intervju 2016-02-26 

Intressenter 

Nyckel-

intressenter 
Inflytande 

Brukare/slutanvändare  Ja Mycket stort 

Investerare  Ja Stort 

Tillverkare Ja Stort 

Köpare Ja Stort 

Konkurrenter Nej  

Leverantörer Ja Stort 

Underleverantörer Ja Stort 

Reparatörer Nej  
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produkter är dock mer manuella då de i dagsläget inte säljer några helautomatiska maskiner för 

hemmabruk4. I intervjun visar Sonesson även intresse för att vara återförsäljare av produkten 

för detta examensarbete.  

Intervjuerna med användare gjordes via telefon med samtal på cirka 15 minuter. De som 

intervjuades fick berätta om vad kaffe betyder för dem, hur deras vanor är, samt hur de 

uppfattar den produkt de har i dagsläget. Samtliga av de intervjuade dricker mycket espresso, 

men även mycket bryggkaffe. Gemensamt för de intervjuade är att kaffe är oerhört viktigt för 

dem, och de dricker alla kaffe på morgonen. Kaffet benämns återkommande som en social faktor 

och en källa till energi.  

De intervjuades uppfattning om de produkter de använder i dagsläget är övervägande positivt 

då de jämför med kaffebryggare som de haft tidigare. Förutom att de upplever att smaken är 

bättre så tycker de även att automatiska maskiner är smidigare och snabbare. Tre av de fyra 

intervjuade nämner att det är viktigt för dem att produkten hålls ren och fräsch, och att det inte 

får vara krångligt att underhålla den. I en av intervjuerna poängteras även ljudnivån från 

kaffemaskinens kvarn.   

3.2.4 Konkurrentanalys 

Konkurrentanalysen har två fokusområden. Det ena är en analys av vilka metoder som finns för 

kaffebryggning, och den andra är vilka aktörer som kan konkurrera med den tänkta produkten.  

Alternativa bryggmetoder 

Den mest betydande konkurrerande bryggmetoden är den traditionella kaffebryggaren. I en 

enkät som gjordes i ett tidigare projekt för 3TEMP som en del av kursen integrerad 

produktutveckling vid Karlstads universitet (Gunnarsson, et al., 2016) svarade 72 % av de 440 

personer som deltog att de använder en kaffebryggare. Kaffebryggaren är mycket populär tack 

vare sitt pris och att det är en vedertagen produkt som funnits med länge på marknaden. Det är 

lätt att få tag på kaffebryggare då de finns att köpa i de flesta elektronikaffärer, men även i 

många välsorterade mataffärer5. 

Ett annat sätt att brygga kaffe på är att använda en pressokanna. Denna fylls på med malet kaffe 

och vatten. Man får sedan vänta ett par minuter, varpå en press trycks ned för att avskilja 

sumpen från drycken. Fördelen för den tänka produkten är att den jämfört med både 

kaffebryggaren och pressokannan kräver mindre tid (cirka 25 sekunder). Kaffet blir dessutom 

bättre med färskmalet kaffe, så till kaffebryggaren och pressokannan behövs därför en separat 

kvarn. I den tänkta produkten skall kvarnen finnas inbyggd.  

En annan produkt som har stort fäste på marknaden är kapselmaskinen som tillreder kaffe 

genom att tillsätta varmt vatten till en kapsel som räcker till en kopp. Eftersom en kapsel endast 

ger en kopp så tar de upp större plats än ett vanligt kaffepaket. Det är dock enkelt att förbereda 

kaffet då användaren inte behöver mäta upp någon mängd. Detta minskar även risken för 

                                                             
4 Erik Sonesson ägare av Baristashopen.se, intervju 2016-04-01 
5 Peter Samuelsson VD för Elon Richardson’s, intervju 2016-02-26 
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feldosering. I längden blir kapslarna dyra att använda, vilket har resulterat i en minskad 

försäljning av dessa. Många ser dessutom användandet av engångskapslar som slösaktigt6.  

För att utvärdera prisbilden mer konkret gjordes en prisjämförelse utifrån Löfbergs lilas 

sortiment. Deras billigaste kapselkaffe är mellanrost, vilken kostar 2 kr/kopp. Deras övriga 

sorter kostar mellan 3,50 och 3,90 kr/kopp. Om man jämför detta med Löfbergs billigaste 

förpackning (53,90 kr) med 400 gram hela bönor, vilken ger cirka 64 koppar, innebär detta 0,84 

kr/kopp  (Löfbergs Lila, 2016). 

Andra tillverkare av kaffemaskiner 

De kaffemaskiner för hemmabruk som finns på marknaden i dag är espressomaskiner som 

genom att späda ut en espresso med vatten kan ge caffé americano vilket skall motsvara 

bryggkaffe. Genom en sökning på prisjämförelsesajten prisjakt.nu listades de mest populära 

kaffemaskinerna och dess egenskaper. Följande tillverkares produkter listades enligt popu-

laritet (Prisjakt Sverige AB, 2016): 

1. DeLonghi (Magnifica S ECAM 21.117 och 22.110) 

2. Melitta (Caffea Cl och Caffeo Solo & Perfect milk) 

3. Jura (ENA 9 Touch) 

4. Philips (3100 Series HD8831) 

5. Siemens (TE60720RW). 

Dessa maskiner har bönbehållare som rymmer 125 - 275 gram och vattentank på 1,1 - 1,8 liter. 

Maskinerna har i stort egenskaper som liknar varandra. Samtliga rengörs med hjälp av ett automatiskt 

rengörings- och avkalkningsprogram med rengöringstabletter (Prisjakt Sverige AB, 2016).  

Anledningen till DeLonghis topplacering är enligt recensionerna på prisjakt.nu att dessa 

produkter har en relativt tyst kvarn, de är lätta att hantera tack vare lättförstådda knappar, de 

är lättskötta, samt att de är lätta att fylla på. Melittas produkter ger enligt användarna bra 

kvalitet samtidigt som den har ett relativt lågt pris (från 6 470 SEK). Produkten från Philips 

saknar skriftliga omdömen (Prisjakt Sverige AB, 2016). 

Konkurrerande produkter undersöktes på plats i butiken Elgiganten Megastore i Karlstad. 

Genom att testa luckor, lådor och reglage kunde vissa problem lokaliseras. I Figur 2 syns hur 

man har fått lägga till extra text och symboler för att inte användaren skall göra fel. I den högra 

bilden sitter dessutom ikonen för ”ej förmalet kaffe i bönbehållaren” precis vid ikonen som 

informerar om att maximal mängd förmalet kaffe är en skopa. Den nedre ikonen syftar på den 

separata luckan fack nedan som är till för förmalet kaffe. Tillverkaren har även markerat med en 

ikon att bönbehållaren ej skall fyllas med vatten.  

Problemet med dessa exempel är att produktens utformning inte själv talar om vilken handling 

som är möjlig eller önskvärd. Till funktionerna bör finnas det som Norman (2013) kallar 

affordance, det vill säga något som signalerar möjliga handlingar. Utöver detta behöver vi det 

Norman kallar signifiers som talar om var och hur handlandet skall ske.  
                                                             
6 Peter Samuelsson VD för Elon Richardson’s, intervju 2016-02-26 
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Figur 2: Funktionerna är inte självklara så därför har tillverkaren kompletterat med förklarande text och 
symboler. 

3.2.5 Trendspaning 

Följande noterades vid Jan Rundgrens föreläsning: 

 Mer mörka varierade nyanser. 

 Det är populärt med lite industrikänsla. Det ser dock ut att gå mot mer kombinationer av 

industrikänsla och det klassfulla stiliga.  

 Metaller, keramik, glas och trä blir allt mer populära som inredningsmaterial. Trä-

detaljer är ofta ljusa eller svärtat. 

 Metallerna kommer gå mer mot krom och silver, alternativt mörka metaller. Mässing 

och koppar ser ut att fasas ut på sikt. 

 Runda former blir allt vanligare. 

Från Elin Frendbergs föreläsning noterades följande: 

 Ökat fokus på autenticitet. 

 Fler företag använder storytelling för att öka intresset för sina produkter och tjänster. 

Genom att ge sin produkt eller tjänst en historia ökas chanserna till stor viral spridning.  

 Do it yourself (DIY), att skapa eller förändra en produkt till något eget har blivit oerhört 

populärt. Det är även populärt att sätta samman höga och låga material, vilket innebär 

en kombination av ett grovt material tillsammans med ett mer exklusivt material.  

 Taktila material tar över. Precis som Rundgren förklarar Frendberg att material som trä 

och metall får större plats i våra hem.  

Genom att besöka mässutställarnas montrar skapades en bild av de trender som beskrevs i 

föreläsningarna. Ett kollage skapades med bilder på gemensamma inslag i utställarnas montrar 

(se Figur 3). Dessa bilder visar hur utställarnas produkter framför allt består av trä och 

metaller, vilket nämndes i föreläsningarna. Däremot syns koppar och mässing i många montrar 
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fortfarande trots att de förväntas tappa i popularitet. Detta kan förklaras med att det tar ett tag 

för marknaden att mogna, och de gamla trenderna hänger kvar en stund in i de nya7. 

 

Figur 3 - Bildkollage av trender hos utställare på Formex 2016. 

3.2.6 Analys av tekniska förutsättningar 

Uppdragsgivaren började med att förklara flödet genom produkten vid bryggning med hjälp av 

ett flödesschema (se Figur 4). Produkten skall ha en vattentank som kan fyllas på manuellt eller 

via en inloppsventil som möjliggör direktinkoppling till vattenledning. Vattnet transporteras 

sedan av en pump till en flödesmätare som mäter vattenflödet för att ge rätt dosering. Vattnet 

transporteras sedan till en uppvärmningsenhet. Produkten skall ha en integrerad kvarn som 

automatiskt maler vald mängd kaffe. Det malda kaffet och det varma vattnet blandas sedan i en 

så kallad bryggenhet. Blandningen hålls ett tag och sedan separeras vätskan från kaffesump. 

Sumpen skjuts av på sidan och ned i en låda.  

 

 

 

 

 

                                                             
7 Louise Klarsten VD för Colourhouse, intervju 2016-01-22 

Vatten-

behållare 

Flödes-

mätare 

Uppvärmning 

Bönbehållare 

Kvarn 

Bryggenhet 
= Ventil = Pump 



27 
 

 

Produktens layoutkonstruktion styrs delvis av några av komponenterna. Bönbehållaren måste 

sitta ovanför kvarnen så att kvarnen kan fyllas på utan extra komponenter. Det är dock möjligt 

med en förskjutning i sidled om kaffebönorna har en sluttande bana att glida på. Samma sak 

gäller för bryggenheten i förhållande till kvarnen, samt sumpbehållaren i förhållande till 

bryggenheten. Övriga komponenter har fri placering så länge ordningsföljden inte ändras.  

Under utloppet där kaffekoppen fylls på skall en spillpricka finnas. Utloppet på en kaffemaskin 

kan till skillnad från en kaffebryggare inte ha droppstopp eftersom det behöver sköljas och 

tömmas efter varje bryggning för att förhindra beläggningar som påverkar smaken på kaffet. 

Därmed är lite spill nödvändigt. I spillbrickan samlas efter ett tag en hel del vätska. När denna 

skall tömmas är det därför viktigt att vätskan inte skvalpar över kanten. Detta löses vanligen 

med förhöjningar i brickans botten som fungerar som vågbrytare. 

Övriga data som lyftes fram var att bryggtiden kommer ligga på 25 sekunder, kaffemängden kan 

varieras mellan 7-25 gram, och bryggtemperaturen kan varieras mellan 75-98°C. 

Rengöring av produkten är väsentligt för att bibehålla god smak på kaffet. En enkel lösning är så 

kallade rengöringstabletter. Dessa tabletter används för att rengöra och avkalka maskinen 

genom att de löses upp av varmt vatten och körs igenom systemet. Denna rengöringsmetod 

önskades av uppdragsgivaren på grund av dess enkelhet.  

3.3 Produktspecificering 

3.3.1 Funktionsanalys 

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste funktionerna från funktionsanalysen. Den 

kompletta analysen hittas i Bilaga D.  

Produktens huvudfunktion är att tillhandhålla kaffe. Förutom de mest självklara funktionerna 

som t.ex. att hålla, fylla och värma vatten, så ansågs funktioner som att uttrycka kvalitet, 

förtydliga användning och medge återkoppling som nödvändiga funktioner. Viktigt är också att 

produkten skall kunna motstå de värmepåfrestningar som den utsätts för, och att drycken inte 

tar smak eller tar upp farliga ämnen ur materialet. Önskvärda funktioner är t.ex. att underlätta 

rengöring och rengöring, minimera spill och att maximera användarvänlighet. Oönskade 

funktioner är ljud från kaffekvarnen eftersom det ger bieffekten att omgivningen störs, samt det 

spill som kommer från utloppet som en bieffekt av att det rengörs. 

3.3.2 Kriteriematris 

Från resultatet av funktionsanalysen skapades en kriteriematris (se Bilaga E) som tillsammans 

med funktionsanalysen utgör en produktspecifikation. De funktioner som listats som nödvändiga 

utgjorde krav i kriteriematrisen. Önskemål listades på samma sätt i kriteriematrisen som i 

funktionsanalysen, men med en viktfaktor på en skala 1-5, där 5 är mycket viktigt och 1 är näst 

intill oviktigt. Utöver detta finns även krav om produktens maximala mått, volym bör vatten- och 

bönbehållare, materialval, elstandard och självkostnadspris. Produktens maximalt tillåtna mått 

är satt efter standardstorlekar på köksytor, eftersom avståndet mellan köksbänk och köksskåp 

Figur 4 - Beskrivning av hela bryggningsförloppet 
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vanligen ligger på 500 mm, och bänkytans djup på 600 mm. Bredden sattes till maximalt 400 mm 

för att undvika att produkten upplevs som otymplig och platskrävande.  

Produktspecifikationen granskades av Peter Larsson på 3TEMP. Efter granskning korrigerades 

och förtydligades krav på material och elstandard. Ett förtydligande gjordes även om 

självkostnadspriset genom att ange målsatta försäljningssiffror. Efter detta godkändes specifik-

ationen och arbetet kunde fortsätta.  

3.3.3 Visuellt tema 

Det första bildkollaget ses i Figur 5. Bilderna visar följande element, material och känslor: 

 Griffeltavla med cafémeny. 

 Handbryggning av kaffe. 

 Mörk metall, mörka färger. 

 ”Do it yourself” (DIY) där lite finare material (glas) möter grövre (lastpall). Detta 

element syftar till att produkten skall kännas personlig och om möjligt kunna anpassas 

efter användarens önskemål. 

 Stora kontraster där mörkt möter ljust, i detta fall svart mot vitt.  

 Kaffekannor, filterhållare och skålar i gjutjärn med lock av bambu.  

 Intresse genom en bakomliggande historia.  

 Enkelt och öppet. Användaren ges insyn i innehållet. 

 

Figur 5 - Visuellt tema som fungerar som inspiration till produktens utformning. 
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Det andra bildkollaget beskriver formspråket hos uppdragsgivarens befintliga produkter (se 

Figur 6). Återkommande för uppdragsgivarens produkter är:  

 Stabila element såsom gummerade fötter. 

 Gedigna material såsom metaller och trä. 

 Greppvänliga och tydligt markerade handtag. 

 Cylindriska former. 

 Inslag av orange. 

 

Figur 6 - Sammanfattning av uppdragsgivarens formspråk.  Vanliga element är cylindriska former, robusta 
material, samt mycket svarta detaljer med inslag av orange. 

 

3.4 Konceptgenerering 

De idégenererinssessioner som hölls gav lösningsförslag inom tre områden. Ett av dessa 

områden var möjlighetsorienterat och två var problemorienterade. (Michanek & Breiler, 2007). 

Den första sessionen fokuserade på mervärde, och de två andra fokuserade på funktioner. 

3.4.1 Idégenerering  

Idégenerering med Semcon AB (slumpordsassociation) 

Idégenereringen med Semcon gjordes på deras kontor i Karlstad 2016-03-30 (se Figur 7). I 

denna session deltog tio personer. Efter en uppvärmningsrunda fick gruppen en introduktion 

till projektet och fick sedan försöka svara på frågan ”hur kan produkten göras personlig och 
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intressant i förhållande till natur”? Ordet natur valdes eftersom det identifierades som en viktig 

faktor utifrån trendspaningen som gjordes i förstudien.  

  

Figur 7 - Idégenerering med Semcon. 

Efter 20 minuter fick deltagarna gruppera lapparna för att rensa bort dubbletter samt förklara 

och utveckla otydliga eller ofullständiga idéer. När detta var klart ställdes samma fråga i 

förhållande till ett nytt ord. Detta var uttrycket ”do it yourself” (se avsnitt 3.2.5). Denna omgång 

pågick i cirka 15 minuter och avslutades på samma sätt som föregående omgång. Sessionen 

resulterade i 73 unika idéer, vilka beskrivs i Bilaga F. 

Idéerna som uppstod delades in i följande kategorier: 

 Intryck och sinnen. 

 Internet och media. 

 Materialval. 

 Inspirationsord. 

 Tillbehör. 

 Färg och form. 

 Extrafunktioner och kompletterande tjänster. 

 Personlig anpassning.  

Idégenerering med studentgrupp 1 (speedstorming) 

Vid denna idégenerering ställdes frågan om hur man kan minska risken för att den relativt 

högljudda kvarnen stör omgivningen. Innan studenterna fick föreslå lösningar gavs de en kort 

introduktion till problemet. Idéerna som uppkom av denna session var följande: 

 Vibrationsdämpande underlag för maskinen. 

 Vibrationsdämpande fixtur för kvarnen. 

 Ljuddämpande hölje runt kvarnen. 

 Förmalning till lufttät behållare så att bönor kan malas i förväg. 

 Tjockt skal runt maskinen som dämpar ljudet från kvarnen. 

 Hitta ny malningsmetod, exempelvis genom att pressa sönder bönorna  
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Idégenerering med studentgrupp 2 (brainsketching) 

Skisserna från denna idégenerering hittas i Bilaga G. Totalt gav brainsketchingsessionerna 52 

lösningsförslag med fölande fördelning: 

 Hålla bönor – 4 omgångar och 12 lösningsförslag. 

 Hålla vatten – 5 omgångar och 15 lösningsförslag. 

 Överföra kaffe – 4 omgångar och 11 lösningsförslag. 

 Hålla sump – 3 omgångar och 8 lösningsförslag 

 Hålla spill – 2 omgångar och 6 lösningsförslag.  

Den sista sessionen blev kortare än de tidigare på grund av tidsbrist, och genererade därför 

färre lösningsförslag.  

3.4.2 Idéutveckling och urval 

Idégenerering med Semcon AB (slumpordsassociation) 

Efter idégenereringen på Semcon AB sorterades de idéer som var allt för svåra att realisera bort. 

Några av idéerna ansågs även för diffusa, eller svarade inte på problemformuleringen. Efter 

denna grovgallring återstod 51 av de 73 idéerna. Målet var att i nästa steg välja ut 10 av de 51 

idéerna att arbeta vidare med, eftersom detta ansågs vara en mer hanterbar mäng att arbeta 

med. För att åstadkomma detta användes idémetoden (se 2.4.2). Denna metod utförs lämpligast 

med hjälp av hela gruppen, men på grund av begränsad tid fick delar av arbetet göras av 

sessionsledaren i efterhand. Gruppen hjälptes åt att skapa översikt och diskutera kring idéerna. 

Utifrån detta begränsade sedan sessionsledaren ned antalet idéer till 6 stycken. Följande idéer 

ansågs ha potential att skapa mervärde till produkten: 

 Valbarhet genom möjlighet att byta skal. På så sätt kan användaren välja utseendet 

för produkten.  

 Griffeltavla så att användaren kan skriva recept med mera direkt på produkten. 

 Storytelling genom att produkten på något sätt kan läsa av och berätta var kaffebönor 

och recept kommer ifrån. 

 Delning via sociala medier för kafferecept, smaker et cetera.  

 Musikspelare i produkten, eller som tillbehör.  

 Personlig anpassning med hjälp av olika tillbehör.  

Utvärderingen av idéerna ses i spindeldiagrammet i Figur 8. I diagrammet användes 

bedömningskriterierna: realiserbarhet, kostnad, kundnytta, marknadspotential och genom-

förandetid. Idéerna med klart störst markerad yta (och således mest poäng) är valbara skal, 

griffeltavla samt anpassning med tillbehör. Därför valdes dessa för vidareutveckling.  
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Figur 8 - Spindeldiagram för de olika alternativen. De tre alternativ med flest poäng är 1, 2 och 6. 

 

Idégenerering med studentgrupp 1 (speedstorming) 

Eftersom denna idégenerering gjordes under en betydligt kortare tid än de andra metoderna så 

blev utfallet ett lägre antal idéer. Idéerna utvärderades och markerades med poäng i ett 

spindeldiagram (se Figur 9) med axlarna realiserbarhet, kostnad, genomförandetid, och hur väl 

huvudproblemet löses. Av lösningsförslagen så är det bara användandet av förmalet kaffe som 

löser huvudproblemet. Detta skulle kunna åstadkommas genom att användaren fyller på med 

förmalet kaffe vid tillfällen då ljudnivån är kritisk, exempelvis på morgonen om man riskerar att 

väcka någon. Lösningsförslagen om vibrationsdämpande underlag och fixtur kombinerades till 

ett förslag eftersom de är lösningar som liknar varandra och fungerar bra tillsammans. 

Förslagen om ljuddämpande hölje runt kvarnen eller hela maskinen antas ha för lång 

genomförandetid för projektet just nu. Förslaget om att hitta en ny malningsmetod antas ha 
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både för lång genomförandetid och för låg realiserbarhet. Vibrationsdämpare och användning 

av förmalet kaffe blev därför de idéer som valdes för vidareutveckling. Vidareutvecklingen av 

vibrationsdämpande lösningar lades till konstruktionsfasen.  

 

Figur 9 - Spindeldiagram för idégenerering med studentgrupp 1. Alternativ 1 och 4 valdes för det fortsatta 
arbetet eftersom dessa fick klart flest poäng. 

 

Idégenerering med studentgrupp 2 (brainsketching) 

Först sammanfattades idéerna så att liknande idéer och fragment av idéer kunde sättas ihop (se 

Bilaga G). Sammanfattningen resulterade i: 

 3 förslag för funktionen ”hålla sump”. 

 3 förslag för funktionen ”hålla spill”. 

 7 förslag för funktionen ”hålla vatten”. 

 5 förslag för funktionen ”hålla bönor”. 

 5 förslag på funktionen ”överföra vatten”. 

De sammanfattade idéerna sattes in i en elimineringsmatris (se Bilaga H) för att sålla bort 

olämpliga förslag. Innan sållningen gjordes ett ställningstagande att alla behållare skall kunna 
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tas loss och diskas. I elimineringsmatrisen var det fyra idéer som inte gick igenom. Fem av 

idéerna krävde mer information. Fyra av idéerna (3.1, 3.2, 3.4, 3.5) med otillräcklig information, 

vilka samtliga var vattenbehållare med cirkulära tvärsnitt, kunde senare tas bort eftersom de 

blev för otympliga vid volymen 3 liter. Denna slutsats kunde dras tack vare skissmodeller (se 

3.4.3). Idé 4.4 (en cylindrisk liggande bönbehållare) fick vara kvar eftersom den antas uppfylla 

kraven om ett handtag utformas så att funktionen blir lätt att förstå.  

3.4.3 Konkretisering  

Skissmodeller och mockups 

I den första modellen testades möjligheten att få plats med en bryggenhet för både espresso och 

bryggkaffe (se Figur 10). Slutsatsen var att den bryggenhet som föreslagits för kaffe och 

espresso var för hög för (ca 356 mm exklusive kvarn och bönbehållare) att uppfylla kravet på 

maximal höjd. Efter diskussion med uppdragsgivaren valdes en annan bryggenhet utan 

espresso, vilken var betydligt mindre (200 mm hög, 150 mm djup och 150 mm bred).  

 

Figur 10 - Modell av bryggenheten med både bryggkaffe och espresso (till vänster), samt endast bryggkaffe 
(till höger). 

  

De olika dellösningsförslagen modellerades i polystyrenskum. Modellerna visade att vatten-

behållare med cylindriska tvärsnitt blir otympliga för användaren vid den givna volymen på 3 

liter. Därför valdes de idéer med denna form bort.  

Tester och beräkningar 

Volymen för bönbehållaren valdes utifrån volymen på vattenbehållaren. Man räknar generellt 

med att det går åt 60 gram kaffebönor per liter vatten (European Coffee Brewing Center, 2015).  
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Därför bör bönbehållaren kunna hålla 180 gram kaffebönor för att motsvara mängden vatten i 

vattenbehållaren, men eftersom vissa önskar en högre koncentration kaffe så var en marginal 

nödvändig. För enkelhetens skull gjordes en avrundning upp till 200 gram. 

Det kaffepaket som användes för volymbestämningen har följande mått: höjd = 87 mm, bredd = 

150 mm, och djup =100 mm. Paketet har alltså volymen 1,30 dm3 och innehåller 450 gram 

kaffebönor. Genom att dividera paketets vikt med volymen gavs en ungefärlig densitet för 

kaffebönorna: 

 
0,450

0,0013
= 346,153 𝑘𝑔/𝑚3.  

Bönbehållaren skulle hålla 200 gram bönor, vilket med  
0,2

346,153
 ger volymen 0,58 dm3. Med 

denna volym blir storleken på bönbehållaren relativt liten och smidig oavsett form.  

Från bönbehållaren skall bönorna med hjälp av gravitationen åka ned i kvarnen för malning. 

Därför är det viktigt att bönbehållarens botten har en lutning tillräckligt stor för att bönorna 

skall kunna åka ned i kvarnen på egen hand. Med hjälp av den statiska friktionskoefficienten µs 

som har ett värde mellan 0,2942 och 0,3635 (Olukunle & Akinnuli, 2012) kunde en vinkel 

räknas ut genom att:  

µ𝑠 = tan (α) och arctan(µ𝑠) = α, där α = lutningen för underlaget.  

Genom att använda det största värdet på µs (0,3635) fås den vinkel som måste överstigas när 

friktionen är som störst, vilket ger: 

 arctan(0,3635) = 20°. 

När testet med det lutande underlaget genomfördes började kaffebönorna glida vid 20°, men 

det var inte tillräckligt för att alla bönor skulle glida ned. Samtliga bönor gled ned vid en vinkel 

på 27°. Detta innebär att en lämplig vinkel är mellan 20-30°. 

3.4.4 Konceptualisering  

Morfologisk matris 

En mycket stor del av idéerna från idégenereringssessionerna var möjliga att kombinera med 

varandra. Den morfologiska matrisen gjordes därför utifrån vilka idéer som ansågs rimliga att 

kombinera. Eftersom skissmodellerna visade att cylindriska vattenbehållare var olämpliga 

plockades dessa bort innan den morfologiska matrisen skapades. För att förbättra läsbarheten i 

matrisen tilldelades de olika idéerna ett ID (se Tabell 3). I Tabell 4 visas de kombinationer av 

idéer som ansågs lämpliga. Varje kombinationskedja utgör ett koncept, och totalt togs fem 

koncept fram. 
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Tabell 3- ID-förklaring till morfologisk matris. 

Delfunktion Lösningsalternativ 

Hålla sump Låda med lucka och 

kvadratiskt 

tvärsnitt (1.1). 

Låda att dra ut 

(1.2). 

  

Hålla spill Spillbricka som 

sätts fast med 

magnet (2.1). 

Avlång 

spillbricka som 

dras ut (2.2). 

  

Hålla vatten Rätblock + halv 

cylinder som dras 

ut (3.1). 

Rätblock som 

dras framåt 

(3.2). 

Rätblock på 

sidan som lyfts 

av (3.3). 

 

Hålla bönor Cylinder (vertikal) 

med konisk botten. 

Öppna/stäng med 

spak eller vred 

(4.1).  

Rätblock som 

kan lyftas av 

(4.2). 

Liggande 

cylinder som 

trycks in och 

vrides fast (4.3) 

Rätblock som 

trycks in och ut 

som en låda 

(4.4).  

Överföra kaffe Rör (5.1). Öppet rör (5.2) Konventionellt 

(inåt) (5.3). 

Konventionell 

(utanpå) (5.4). 

 

Tabell 4 - Morfologisk matris med fem lämpliga kombinationer av lösningsalternativ. 

Delfunktion Lösningsalternativ 

Hålla sump 1.1 1.2   

Hålla spill 2.1 2.2   

Hålla vatten 3.1 3.2 3.3  

Hålla bönor 4.1 4.2 4.3 4.4 

Överföra kaffe 5.1 5.2 5.3 5.4 

 

 

De kombinationer som gjordes i den morfologiska matrisen togs fram genom en stor mängd 

små skisser, för att testa hur väl de olika alternativen passade med varandra. Dessutom 

användes modellerna för att se till att utrymmeskraven efterföljs.  

4 1 2 3 5 
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Visualisering 

Skisserna visar konceptens funktioner och ungefärlig layout. Skisserna är kompletterade med 

kommentarer markerade direkt i skissen, samt skriftliga beskrivningar. Funktioner som 

åstadkoms genom att dra, trycka, lyfta, vrida, et cetera symboliseras av olika pilar (se Figur 11). 

 

Figur 11 - Symbolförklaring för konceptskisser. 

Figur 12 visar koncept 1. Konceptet har två lådor som fungerar som behållare för kaffesump och 

vatten. Bönbehållaren består av en sammansatt form av ett rätblock med en rundad kant som 

sticker ut. Samtliga behållare dras ut för påfyllning, tömning och rengöring. Utloppen är 

bockade rör, och spillbrickan sätt fast med hjälp av en magnet.   

 

Figur 12 - Skiss av koncept 1. Konceptet använder samma handtag som i en av uppdragsgivarens befintliga 
produkter. Samtliga behållare dras ut för påfyllning eller tömning. 

Figur 13 visar koncept 2. Konceptet har en cylinderformad bönbehållare som trycks in och 

vrids. Bönbehållaren har en öppning som vänds ned för att kaffebönorna skall falla ned i 

kvarnen. Konceptet har även en vattenbehållare med en form som består av en kombination av 

ett rätblock och en cylinder. Cylinderformen ger ett bekvämt och tydligt grepp för användaren 

när denne skall ta loss och sätta fast behållaren. Utloppet är ett öppet rör som påminner om 

pipen på en kanna. Spillbrickan fästes med magnet. Sumplådan tas ut för tömning genom att 

fronten på produkten öppnas som en lucka. Bakom denna finns sumplådan placerad. 
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Figur 13 - Konceptskiss 2. Vattenbehållare med cylindriskt grepp, bönbehållare som trycks in och vrides, 
utlopp genom öppet rör samt spillbricka med magnet. 

Figur 14 visar koncept 3. Konceptet består av två rektangulära behållare för vatten och 

kaffebönor. Bönorna går ned till kvarnen genom en kanal genom vattnet. Bönbehållaren tas av 

genom att den lyfts uppåt, och vattenbehållaren genom att den dras ut. Spillbricka och sumplåda 

sitter ihop och dras ut tillsammans för tömning. Sumplådan kan sedan lyftas ur spillbrickan så 

att de kan tömmas separat.  

 

Figur 14 - Konceptskiss 3. Kaffebönor åker genom vattenbehållaren via en kanal. Sumplåda och spillbricka 
dras ut tillsammans och kan sedan delas på. 

Figur 15 visar koncept 4. Detta koncept har en spillbricka och sumplåda som fungerar på 

liknande vis som koncept 3. Vattenbehållaren är ett smalt rätblock som fästes på sidan. Denna 

tas och sätts fast genom att den lyfts upp och ställs ned. Bönbehållaren har ett lock som lyfts av 

för påfyllning av kaffebönor, men behållaren kan även tas loss helt för att underlätta för 
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rengöring. Konceptet har en inbuktning där koppen skall ställas. Utloppet sitter på insidan med 

en öppning så att kaffe kan rinna ut i koppen. Utloppet blir således dolt.  

 

Figur 15 - Konceptskiss 4. Vattenbehållaren lyfts av från sidan, och bönbehållaren från ovansidan. Utlopp och 
sumpbehållare är dolda. 

Figur 16 visar koncept 5. Konceptet använder samma vattenbehållare som koncept 2. Lösningen 

för sumplåda och spillbricka är densamma som beskrivs i koncept 3. Utloppet fungerar på 

samma sätt som i koncept 4. Bönbehållaren i detta koncept tas loss genom att den vrids för att 

stänga bottnen, varpå behållaren lyfts av.  

 

Figur 16 - Konceptskiss 5. Konceptet liknar koncept 2 men har en bönbehållare som är placerad på 
ovansidan. Behållaren vrides för stängning av bottnen. Den kan sedan lyftas av. 
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3.5 Konceptval 

3.5.1 Relativ beslutsmatris 

De fem koncepten sattes in i en relativ beslutsmatris (se Tabell 5) där koncept 1 fick vara 

referens. De kriterier som valdes är relevanta önskemål från produktspecifikationen. Matrisen 

visar på stora fördelar hos koncept 1, 4 och 5, jämfört med koncept 2 och 3 som båda har 

negativa nettovärden. Dessa två koncept har sina svagheter i att de är krångligare att förstå än 

de övriga koncepten, samt krångligare påfyllning och sämre utrymmesoptimering. Därför valdes 

koncept 1, 4 och 5 för fortsatt arbete.  

Tabell 5 - Relativ beslutsmatris för de fem koncepten. 

Kriterium Alternativ 

1 (ref) 2 3 4 5 

Ytrymmesoptimering  Datum 0 - + + 

Enkelt att fylla på vatten  0 - 0 0 

Enkelt att fylla på bönor - 0 0 0 

Enkel att rengöra  0 0 0 0 

Enkel att förstå och använda  - - - 0 

Uttrycka kvalitet 0 0 - 0 

Ge återkoppling vid användning 0 - 0 0 

Se till att rengöring/underhåll sköts 0 0 + 0 

Summa +  0 0 2 1 

Summa 0  6 4 4 7 

Summa -  2 4 2 0 

Nettovärde 0 -2 -4 0 1 

Rangordning 2 3 4 2 1 

Vidareutveckling Ja Nej Nej Ja Ja 

 

3.5.2 Kriterieviktsmatris 

Utvärderingen gjordes individuellt av tre personer, konceptens upphovsman och två externa 

personer, för att minimera risken för att egna preferenser påverkas resultatet. Dessa externa 

personer har varit med vid idégenereringar till konceptet, men inte vid själva konceptgenereringen. 
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Tabell 6 visar resultatet för den första kriterieviktsmatrisen, och Figur 17 visar en sammanställning 

av de tre matriserna, samt dess avvikelser. Resterande matriser hittas i Bilaga I. 

Tabell 6 - Kriterieviktsmatris med utvärdering från konceptens upphovsman. 

Kriterium Alternativ 

Ideal 1 4 5 

 w v t v t v t v t 

Utrymmesoptimering  4 5 20 3 12 4 16 5 20 

Enkelt att fylla på vatten  5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Enkelt att fylla på bönor 5 5 25 5 25 4 20 5 25 

Enkel att rengöra  5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Enkel att förstå och använda  5 5 25 5 25 4 20 5 25 

Uttrycka kvalitet 5 5 25 5 25 3 15 5 25 

Ge återkoppling vid 

användning 

4 5 20 5 20 4 16 5 20 

Se till att rengöring/underhåll 

sköts 

4 5 20 4 16 5 20 3 12 

T = ∑tj 185 173 157 177 

T/Tmax 1,00 0,96 0,85 0,96 

Rangordning - 2 3 1 

 

Den första kriterieviktsmatrisen visar att koncept 5 rankas aningen bättre än koncept 1, och 

koncept 1 och 5 rankas betydligt bättre än koncept 4.  
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Figur 17 - Sammanställning av de tre utvärderingarna samt medelbetyg för koncepten. 

Sammanställningen av kriterieviktsmatriserna visar att konceptens upphovsman är mindre 

kritisk till koncepten än de båda externa utvärderarna. Dock är alla tre eniga om att koncept 4 

bör ha lägst poäng. Koncept 1 har medelvärdet 153,67 poäng, koncept 4 har medelvärdet 

128,33 poäng, och koncept 5 har medelvärdet 144,00. 

3.5.3 Slutgiltigt val 

För det slutgiltiga valet så visades de tre bästa koncepten (koncept 1, 4 och 5) för uppdrags-

givaren. Vid detta tillfälle deltog Peter Larsson (teknikchef för 3TEMP AB) och Jarl Nilsson 

(mekanikkonstruktör för 3TEMP). Koncepten förklarades med hjälp av konceptskisserna och en 

muntlig beskrivning. Till stöd delades även skriftliga beskrivningar ut. Peter Larsson och Jarl 

Nilsson ville även ta del av resultatet från kriterieviktsmatrisen, vilket visades först efter att 

Peter och Jarl kommenterat koncepten. Det beslutades slutligen att koncept 1 och 5 skall 

kombineras. Från koncept 1 var det utloppen, spillbrickan, samt behållare för bönor och sump 

som valdes. Detta motiverades med att dessa är lättare för brukaren att hantera. Dessutom har 

koncept 1 ett unikt sätt att hantera sumpen genom att behållaren är synlig och lättillgänglig. 

Genom att handtaget synliggör sumplådan så påminns användaren om kaffesumpen. Från 

koncept 1 sågs även handtagen som mycket positiva eftersom de finns i en av uppdragsgivarens 

produkter vilken kallas för ”Hipster”. Från koncept 5 valdes vatten-behållaren på grund av dess 

unika form samt att den ansågs vara mycket enkel att förstå. 

3.6 Konstruktion 

3.6.1 Skisser och fysisk modell 

Det nya konceptet skissades först (se Figur 18). Med hjälp av skissandet hittades även mer 

intressanta former. Konceptet gavs rundade hörn och en lutning på framsidan. Vid lutningen 

sattes en hylla där man kan ställa en surfplatta eller smart telefon eftersom produkten kan 

styras med dessa. Här bestämdes även att hyllan skall fungera som dockningsstation för 

laddning av mobila enheter. På lutningen sattes fysiska knappar som fungerar som snabbval. 

Snabbvalen kan konfigureras med hjälp av 3TEMPs applikation. Knapparna markeras med en 
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siffra. Genom att använda idén om griffeltavla från idégenereringen på Semcon kan användaren 

själv skriva vid respektive knapp vad de är konfigurerade för. Även spillbrickan gavs en ny form, 

vilken följer formen hos en mugg. Genom skissandet upptäcktes att den placering som valts för 

bönbehållaren gör att produkten upplevs som onödigt stor genom sin höjd. Därför beslutades 

att bönbehållaren skall sitta på produktens ovansida.  

 

Figur 18 - Experimentella skisser användes för att hitta rätt form. Här gjordes valet att sätta bönbehållaren 
ovanpå. En lutning och en hylla för en surfplatta lades till på framsidan. 

Konceptet sattes sedan ihop till en enkel mockup (se Figur 

19). Formen för produktens stomme sågades ut i extru-

derat polystyrenskum. Handtag för sumplådan, samt 

behållare för vatten och kaffebönor skars ut i polystyren-

skum med hjälp av en varmtrådsåg. Utloppen gjordes av 

rundstänger i stål som bockades och sågades till.  

När produktens layout och arkitektur hade bestämts (se 

3.6.2) lades ett förvaringsutrymme för tillbehör till för 

att utnyttja överblivet utrymme. Detta utrymme sattes 

först baktill men flyttades till vänster sida för att 

möjliggöra en lämpligare placering av kvarnen. 

Den nya formen av bönbehållaren fungerar som en igen-

känningsfaktor då det är ett vanligt utförande på bön-

behållare. Igenkänningsfaktorn fungerar som signal 

(signifier) för att användaren skall förstå att det är där 

man kan fylla på kaffebönor (affordance).  På samma sätt 

Figur 19 - Mockup av det slutgiltiga 
konceptet. Modellen är gjord av 
polystyrenskum och expanderat 
polystyrenskum, samt kartong. 
Utloppen är bockade rundstänger i stål. 
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signalerar handtaget att det är en låda som kan dras ut, och det cylindriska greppet på 

vattenbehållaren visar hur den används samtidigt som man kan se mängden vatten.  

Mockupen gjordes senare om till en mer verklig modell (se Figur 20). Stommen, 

förvaringsutrymmet, hyllan för surfplatta och spillbrickan gjordes i trä. Modellen målades med 

matt svart sprayfärg som gav en yta som liknar plast. Bönbehållaren skapades genom 

vakuumformning, och vattenbehållaren formades på fri hand genom att plasten värmdes upp 

med en värmepistol så att den kunde böjas till önskad form. Den cylindriska delen formades 

över ett kartongrör. 

   

Figur 20 - Förfinad modell. Stommen är gjord i MDF och plastdetaljerna är vakuumformade. 

 

3.6.2 3D-modell i CAD  

Denna fas inleddes med modellering av produktens skal, samt en sammanställning med skalet 

och produktens ingående komponenter. Efter diskussion med två konstruktörer hos Semcon 

togs ett förslag på uppdelning av skalet i fler delar fram för att underlätta för tillverkning. 

Förslaget är att skalet delas upp i tre delar (se Figur 21). Skalets överdel, sidoplattor samt 

bottenplatta görs i ett stycke genom att en plastskiva sågas till och bockas. Lämpligt material för 

detta är exempelvis polykarbonat som kan bockas. Om plattorna är tillräckligt tjocka så kan 

skalet vara stabilt i sig själv utan någon ram som stöttar det. På samma sätt tillverkas skalets 

framsida. Baksidan är helt platt så den behöver enbart sågas. 

 



45 
 

 

Figur 21 - Skalets kan tillverkas i tre delar genom bockning och skärande bearbetning. 

Placeringen av komponenterna ses i Figur 22. Modellen för bryggenheten är en enkel modell med 

de mest grundläggande måtten, och mer detaljerad information har utelämnats då denna detalj är 

sekretessbelagd. Övriga delar modellerades sedan och sattes in i sammanställningen. Dessutom 

skapades en mugg och ett kaffepaket för att ge en bild av rådande storleksförhållanden. 

 

  

 

Figur 22 - Genomskärning av CAD-modellen som visar produktens delar och deras placering. 
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Slutligen gjordes en rendering med hjälp av renderingsfunktionen i PTC Creo (se Figur 23 ). 

 

Figur 23 - Rendering av den färdiga CAD-modellen. 
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4 Diskussion 
I framtagningen av denna produkt har fokus endast varit på brukaren trots att intressent-

analysen visar på fler intressenter som man bör ta hänsyn till. Vid fortsatt arbete med 

produkten är det därför viktigt att se till att även dessa intressenters behov tillgodoses. I detta 

fall handlar det främst om att anpassa produkten för tillverkning och montering. I avsnitt 3.6 

ges ett förslag till en möjlig konstruktion som i teorin bör vara en smidig lösning. Detta är dock 

inte prövat i praktiken.  

En av de mest utmanande delarna i detta examensarbete har varit att skapa en djup förståelse 

för användaren. Uppdragsgivarens fokus är riktat till en väldigt begränsad målgrupp, vilket har 

inneburit svårigheter att hitta lämpliga personer att intervjua. Samtliga privatpersoner som har 

intervjuats har produkter som ger flera olika sorters kaffedrycker, så dessa intervjuer har 

snarare legat till grund för en helhetsbild av hur kaffevanor kan se ut. Ett viktigt fokus har även 

varit värderingar som läggs till dessa vanor. I analysen av brukaren har även trendspaning varit 

en viktig del. Till produkten föreslås material som enligt analysen kommer fortsätta bli mer 

populära. Samtidigt har detta gjort med viss försiktighet då det är viktigt att försöka hålla 

produkten tidlös.   

Konceptgenereringen gjordes med ett stort urval av idéer tack vare de olika idégenererings-

sessionerna, och variationen i kompetens och erfarenheter hos deltagarna. Det var dock svårt 

att tillämpa idéerna från den första sessionen (slumpordsassociation) eftersom metoden inte 

gav särskilt konkreta förslag. Idéutvecklingen gav tre förslag som skulle tas till vidareutveckling, 

varav endast ett förslag användes. Förslagen om utbytbara skal och tillbehör kan vara 

användbara idéer, men tyvärr rymdes inte vidareutvecklingen av dessa inom tidsramen. 

Speedstorming och brainsketching gav mer konkreta idéer som var lättare att applicera. Att 

hitta lösningsförslag till produktens olika delfunktioner var mycket tidskrävande, så metoden 

användes med fördel tillsammans med två andra studenter med examensarbete av liknande 

karaktär. En fördel med metoden var framförallt att det blev väldigt tydligt hur idéerna kan 

tillämpas i verkligheten. Det var dessutom väldigt lätt för deltagarna att förstå och bygga vidare 

på varandras idéer.  

Under urvalsprocessen användes systematiska metoder. Elimineringsmatrisen var ett effektivt 

sätt att rensa bort idéer som inte klarar kraven enligt produktspecifikationen. Eftersom 

elimineringsmatrisen endast tar hänsyn till krav är det relativt enkelt att få tillförlitliga resultat 

då många av kraven är kvantifierbara. Kriterieviktsmatrisen var däremot svårare att använda 

med hög tillförlitlighet. Resultatet visar att konceptens upphovsman värderar koncepten högre 

jämfört med de två externa utvärderarna. För samtliga koncept var avvikelserna relativt stora. Å 

andra sidan placerades koncepten relativt lika i förhållande till varandra. Den mest bidragande 

faktorn till avvikelserna bör vara att flera av kriterierna, t.ex. enkel att förstå och använda, 

värderas subjektivt. Det kan därför vara en god idé att låta en fokusgrupp med personer från 

målgruppen testa den fysiska modellen. 

Produkten har utformats med utrymme för komponenter som uppdragsgivaren preliminärt har 

valt. Det kan dock bli aktuellt med en annan typ av uppvärmningsenhet, vilken enligt uppdrags-
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givaren kommer att ha ungefär samma dimensioner. Produkten har dimensionerats med ett 

utrymme som är något större än vad som krävs för de valda komponenterna för att förhindra 

risken att utformningen inte blir möjlig på grund av platsbrist. Dimensionerna kan således 

justeras till både mindre och större. Eftersom förstudien visar på att många tänker på ljudnivån 

från kaffekvarnen rekommenderas uppdragsgivaren att omsorgsfullt välja kvarn med ljudnivån 

i åtanke. Viktigt är dock att försöka hålla sig till en kvarn med liknande utformning och 

dimensioner för att inte produktens formgivning skall behöva ändras allt för mycket.  

Efter förstudien diskuterades möjligheten att fylla två koppar samtidigt. Detta uteblev dock 

eftersom tidsramen inte räckte till för att utvärdera förslaget. Om uppdragsgivaren vill imple-

mentera förslaget i produkten kan det göras genom att spillbrickan görs större och ett utlopp 

adderas. I den fysiska modellen och CAD-modellen finns endast plats för en mugg.  

I produktspecifikationen finns några punkter som inte rymdes inom tidsramen för examens-

arbetet. Dessa är följande: 

 Material som utsätts för vatten skall ha god korrosionsbeständighet. 

 Material som klarar krav från Food and Drug Assossiation (FDA). 

 Produkten skall följa europeisk elstandard. 

 Automatisk standby (ställbar tid), max 1w. 

 Produktens självkostnad får ej överstiga 11 520 kr inkl. moms vid en serie på 30 000 

enheter. 

 Reservdelar skall finnas så att maskinen enkelt skall kunna repareras. 

 Se till att brukaren kan använda produkten direkt (t.ex. skicka med bönor). 

 Erbjuda spännande/intressant info. 

Ovanstående krav och önskemål kan användas som underlag för fortsatt arbete. Materialval för 

produkten är hittills endast gjort övergripande. Kraven om elstandard och standby uppskattas 

följas så länge uppdragsgivarens valda komponenter gör det. I detta examensarbete är det inget 

av det som föreslagits som förväntas höja energiförbrukningen.  

Kravet om självkostnad har använts som ram för lösningarnas rimlighet. Dock har ingen 

självkostnadskalkyl gjorts, vilket rekommenderas för fortsatt arbete. Önskemålen om reservdelar, 

att användaren skall kunna använda produkten direkt, samt möjligheten att erbjuda information, 

finns med i specifikationen som tips på hur man kan skapa mervärde hos produkten.  
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5 Slutsats 
Det valda konceptet är ett förslag på hur uppdragsgivarens tänkta produkt kan se ut. 

Formspråket syftar till att påminna om element från den professionella kaffearenan, såsom 

ordentliga grepp, lättillgängliga behållare och gedigna material. Formgivning, färgval och 

materialval är gjort med hänsyn till inredningstrender, dock med strävan mot att ändå hålla 

produkten tidlös. Produkten skall till stor del bestå av plastdetaljer för att hålla ned 

tillverkningskostnader vid storskalig produktion.  

Förstudien visar på att det är viktigt att produkten enkelt hålls fräsch, vilket i det valda konceptet 

löses genom att produktens olika behållare enkelt kan plockas av och diskas. Övrig rengöring 

görs med hjälp av ett rengöringsprogram som produkten kör automatiskt. Det som användaren 

behöver göra är endast att lägga i en tablett och starta rengöringsprogrammet. För att det skall 

bli naturligt och enkelt att tömma sumplåda, samt fylla på vattenbehållare och bönbehållare, har 

dessa enheter dimensionerats i förhållande till varandra. Vattentanken rymmer en vattenmängd 

motsvarande vad som vanligen används till mängden kaffe (60 gram kaffe per liter vatten). 

Sumplådan och behöver tömmas samtidigt som vattentanken och bönbehållaren är tom. Syftet 

med detta är att uppmana brukaren att göra dessa uppgifter samtidigt.  

Kaffekvarnar har ofta en rätt så hög ljudnivå vilket många upplever som ett problem. Det kan 

t.ex. vara för att det stör omgivningen. Samtliga brukare som intervjuades ser frukostkaffet som 

mycket viktigt, och låter produkten för mycket riskerar man att väcka en sovande familj. Det 

valda konceptet har delvis löst problemet genom möjligheten att även använda förmalet kaffe så 

att kvarnen inte behöver användas vid dessa tillfällen. Utöver detta så rekommenderas 

uppdragsgivaren att omsorgsfullt välja kvarn med ljudnivå som ett kriterium. Utöver det så kan 

kvarnen monteras med en vibrationsdämpande fixtur, t.ex. gummi. Även detta rekommenderas 

för det fortsatta arbetet.  

Från produktspecifikationen var det åtta punkter som inte rymdes i tidsramen för projektet. För 

det fortsatta arbetet föreslås därför följande åtgärder: 

 Gör materialval utifrån regler från FDA, samt hitta material som tål påfrestningar från 

vatten och värme.  

 Uppskatta energiförbrukning. 

 Gör en självkostnadskalkyl. 

Problemet som formuleras i inledningen har besvarats med ett koncept vars funktioner är 

utformade på ett tydligt sätt. Genom att göra innehållet i vatten- och bönbehållare är det enkelt 

att se återstående mängd i behållarna. Med hjälp av element med allmänt kända uppfattningar 

så som handtag att dra i, blir funktionerna tydliga. Flertalet visuella element i konceptet är 

inspirerade av caféer för att på så sätt ge produkten ett uttryck som utstrålar kvalitet. För att 

undersöka ytterligare hur olika användare uppfattar produkten kan tester göras med en 

fokusgrupp som får testa en prototyp.   
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Bilaga A - Projektbeställning 
 

 

 

 

Projektbeskrivning Home Fresh Brewer: 

 

Projektbeställare: 3TEMP 

Projektledare: Jacob Gunnarsson  

Projektnamn: Home Fresh Brewer 

Bakgrund: ”Bean to Brew” maskin för kaffe och espresso för hemmabruk finns inte idag på 

marknaden. 

Mål: Designförslag på en lyxig automatisk kaffe- och espressomaskin för hemmet.  

Servera kaffe, espresso och tevatten 72 och 96grader. Mjölksystem externt och inte med i 

projektet. 

Pris för slutkund 24000SEK. ÅF 20% TG och 3TEMP 20% i TG. 

Verktygskostnad: 3MSEK. 

Marknad: Globalt ÅF-nätverk. 

Objektkrav: Max höjd inkl. bönbehållare 500mm, djup max 450 och bredd 350. 

1st 3TEMP Brew Heart bryggmekanism. Sumplåda. Manuel eller automatisk påfyllning av 

vatten. 3TEMP värmesystem. 
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Bilaga B - Projektplan 

1. Bakgrund 
Kaffetrenden går mot en ny epok där det är svart nordiskt kaffe som gäller. 3TEMP har själva 

gjort mätningar ute på kaféer och sett att bryggkaffet står för cirka 80 % av all kaffeförsäljning. 

Försäljningen av hela bönor och specialkaffe ökar trots att kaffemarknaden totalt sett har 

stagnerat8. Används inte rätt utrustning framkallas dock inte de speciella aromer som 

specialkaffet innehåller, särskilt om man maler bönorna med en dålig kvarn.  

Företaget har tagit fram en teknisk lösning som möjliggör temperaturstyrning för bryggningen 

för att användaren skall kunna få ut exakt de aromer som önskas. Alla inställningar, så som 

temperatur samt mängden kaffebönor och vatten, kan skötas genom en applikation för smarta 

mobila enheter. Denna teknik används idag i 3TEMPS produkter för caféer. Uppdragsgivaren har 

dock som krav att produkten även skall kunna användas utan mobila enheter eftersom de har 

mottagit klagomål från sina kunder på att de inte alltid vill använda en mobil eller surfplatta. 

Själva bryggningen och malning av bönor helt automatiskt. Den största skillnaden mot de 

automatiska maskiner för hemmabruk som finns på marknaden idag är att dessa inte kan 

leverera vanligt bryggkaffe. Motsvarigheten som ges av dessa maskiner är kaffe americano vilket 

är en espresso utspädd med varmt vatten.  

Produkten är idag endast en sammansättning av tekniska komponenter och behöver därför 

utvecklas med formspråk, funktioner och användargränssnitt. Uppdragsgivaren planerar att 

försäljningspriset för slutkund skall vara ca 24 000 SEK, med en täckningsgrad på 40 %. De har 

även budgeterat 3 MSEK för verktygskostnader. 

Försäljningen av hela kaffebönor har ökat med 20,2 % i värdeandelar och 17,5 % volymandelar 

under rullande helår 2015. Totala hela bönor på marknaden är cirka 1 500 ton på ett år, vilket 

står för 3 % av den totala bönkaffemarknaden på 52 000 ton9.  

2. Mål 
Målet är att ta fram ett koncept som motsvarar brukarens och företagets behov, krav och 

förväntningar. Krav och önskemål skall listas i en produktspecifikation utifrån förstudie och 

uppdragsbeskrivning. Målet är att ta fram ett formgivet koncept, samt en layoutkonstruktion. 

Med layoutkonstruktion menas en beskrivning av produktens komponenters rumsliga 

förhållanden, samt deras förhållanden till varandra. Resultatet skall fungera som grund till 

fortsatt konstruktionsarbete på detaljnivå. Det slutgiltiga konceptet skall levereras i form av en 

CAD-modell och en fysisk modell. 

Projektet skall göras med en industridesigners arbetssätt utifrån designprocessen, samt ett 

ingenjörsmässigt förhållningssätt till produktutveckling. 

                                                             
8 Anna Nordström Specialkaffeansvarig Löfbergs Lila, mailkontakt 2 mars 2015. 
9 Tanja Wirholm Nordic Junior Brand Manager Nestlé Sverige, mailkontakt 2 mars 2015. 
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3. Organisation 

 

Uppdragstagare:  Jacob Gunnarsson 

Trumslagarens gata 3 

653 48 Karlstad 

076 166 35 54 

 

Uppdragsgivare: Peter Larsson 

   3TEMP AB 

   Magasinsgatan 3 

671 31 Arvika 

070 604 52 50 

 

Handledare:  Monica Jakobsson 

   Karlstads universitet 

   Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

   651 88 Karlstad 

   054 700 16 54 

   070 690 58 80 

   monica.jakobsson@kau.se 

 

4. Projektmodell 

Projektet har delats in i de olika arbetsutgifter som förväntas nödvändiga för projektet. Dessa 

har sammanfattats i en work breakdown structure (WBS) (se figur 1). 

mailto:monica.jakobsson@kau.se


Bilaga B - Projektplan 

B3 
 

 

Figur 1: Work breakdown structure. Varje arbetspaket listades utan kronologisk ordning.  
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Arbetspaketen från WBSen har kompletterats med tidsuppskattningar och satts in i ett logiskt 

nätverk för att lokalisera projektets beroenden (se Figur 2). Den kritiska linjen är ett specialfall i 

detta nätverk eftersom projektet utförs av en person. Den totala tiden blir därför summan av 

aktiviteterna. Parallella aktiviteter förekommer vid flera tillfällen, men då snarare växelvis än 

samtidigt. En kritisk linje har markerats för den aktivitetsföljd med störst tidsåtgång. Summan 

av tiden enligt den kritiska linjen är mindre än tiden för dokumentation, men eftersom 

projektets ledtid blir summan av aktiviteterna trots parallellitet blir den kritiska linjen inte vid 

dokumentationen av projektet. 

 

 

 

Utifrån det logiska nätverket skapades ett Gantt-schema för att skapa översyn över hela 

projektets tidplan (se Figur 3). 

Figur 2: Logiskt nätverk. Den kritiska linjen är markerad med en streckad linje.  
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Figur 3: Gantt-schemat visar tidplanen för projektet. Schemat delades i en del för läsperioden där 

examensarbetet gjordes i halvfart och en del för läsperioden som gick i helfart.   
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Projektets faser har tilldelats milstolpar och grindhål för att redovisa när de skall vara färdiga 

och godkända (se tabell 1).  

 
Tabell 1: Milstolpeplan. 

Projektfas Färdigdatum Milstolpe Grindhål Berörda parter 

Planering 8/2 Projektplan färdig   

   Projektplan godkänd Handledare och examinator 

Produktspecifikation 11/3 Produktspecifikation 

färdig 

  

   Produktspecifikation 

godkänd 

Uppdragsgivare 

Delredovisning 23/3 Metoddel färdig    

   Metoddel redovisad Handledare och examinator 

Koncept 8/4 Koncept valt   

   Koncept godkänt av 

uppdragsgivare 

Uppdragsgivare 

Formgivning och 

konstruktion 

2/5 Färdig konstruktion   

   Konstruktion 

godkänd 

Uppdragsgivare 

Redovisning Vecka 21. 

Datum 

kommer. 

Färdigt och inövat 

material 

  

   Godkänd 

presentation 

Examinator 

Rapport 30/5 Utkast färdigt och 

inlämnat 

  

 9/6 Opponering 

genomförd 

 
Opponent 

Examinator 

 19/6 Korrigerad och 

färdigställd rapport 

inlämnad 

  

   Rapport godkänd Examinator 
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Kommentarer till tidplan  

Tidplanen är baserad på de arbetspaket som identifierades i WBSen. Gantt-schemat visar hur 

arbetet är fördelat över tiden.  Här syns ett förlopp med delvis parallella aktiviteter. Eftersom 

arbetet endast utförs av en person så betyder det att arbetet sker växelvis mellan aktiviteterna. 

Detta är dock inräknat i tidsuppskattningen av arbetspaketen. Tidplanen har fasta tidpunkter 

för milstolpar och grindhål. Dessa kan ej justeras. Däremot kan arbetspaketens tidsåtgång 

komma att ändras, och därmed bör tidplanen revideras. Den nya tidplanen skall då laddas upp 

på it’s learning med ett nytt versionsnummer samt en notering om vad som har ändrats.  

Riskanalys 

En miniriskanalys gjordes för att identifiera risker och konsekvenser, samt åtgärder mot dessa 

(se tabell 2). 

 
Tabell 2: Miniriskanalys. 

Miniriskanalys 

Riskbeskrivning S K R Åtgärd 

Långa väntetider för information från 

uppdragsgivaren 

4 5 20 Avtala rimlig väntetid samt mötesfrekvens med 

uppdragsgivaren. 

Idébrist 2 5 10 Idégenereringar med andra personer. 

Datumberoende i förstudien 5 4 20 Hitta alternativa informationskällor. 

Viktig teknisk information saknas eller feltolkas 5 5 25 Täta avstämningar med uppdragsgivaren. 

Resultat ej i linje med uppdragsgivarens vision 2 5 10 Täta avstämningar med uppdragsgivaren. Stor vikt på 

produktspecifikation. 

Dataförlust 3 5 15 Back-up på It’s learning. 

Projekt lågt prioriterat av uppdragsgivaren 3 4 12 Diskutera ambitionsnivå innan genomförandefasen 

inleds. 

Slarv med dokumentation 3 5 15 Skapa rutiner för dokumentation. 

Brist på relevant vetenskaplig litteratur 2 5 10 Stöd från bibliotekspersonalen. 

Långvarig sjukdom 1 5 5 - 

Kortvarig sjukdom 4 2 8 Ta ikapp förlorad tid vid annat tillfälle. 

För stor omfattning av projekt 3 5 15 Avgränsningar i samråd med handledare. 
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Brist på material och utrustning 2 4 8 Beställ nödvändigt material i god tid. Hitta alternativa 

metoder. 

Kompetensbrist 2 4 8 Sök extern kompetens och litteratur. 

Projektplan efterföljs ej 3 5 15 Kontinuerlig avstämning mot projektplan och revidera 

vid behov. 

Felaktiga beräkningar 3 5 15 Extern kontroll av beräkningar 

Konstruktion svår att tillverka 2 5 10 Ta hänsyn till tillverkning tidigt i processen. Framtung 

process. 

Konstruktion svår att montera 2 5 10 Ta hänsyn till montering tidigt i processen. Framtung 

process. 

Konstruktion utanför budget 3 5 15 Ta hänsyn till budget tidigt i processen. Framtung 

process. 

Oklar problemformulering 5 5 25 Formulera i samråd med handledare. 

Svårt att hitta brukare till brukarstudie 4 5 20 Lägg mycket tid på förstudie. Ta hjälp av UGs 

kontaktnät.   

För få personer eller fel urval av personer vid 

idégenerering.   

3 5 15 Planera in ett datum tidigt så att lämpliga personer kan 

bjudas in i god tid.   

 

Dokumenthantering 

Alla viktiga filer skall laddas upp till ett projekt på itslearning.se för att filerna skall 

säkerhetskopieras. Projektet skall dessutom delas med handledare.  

Filerna skall namnges enlig följande exempel: ”filbeskrivning_version_1.1.pdf”. Versionsnumret 

börjar på 1.1 och stegas uppåt med 0.1 för små korrigeringar. Stora korrigeringar skall stegas 

uppåt med 1.0 per korrigeringstillfälle. 

De filer som skall lämnas in för granskning skall namnges med dokumentnamn, förnamn, 
efternamn, versionsnummer samt datum.  
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Bilaga C - Intervjusammanställning 

Sammanställning av intervjuer med brukare 

Tre personer intervjuades via telefon och en person via textmeddelande på det sociala 

nätverket Facebook. De intervjuade fick berätta fritt om vad kaffe betyder för dem, vad de har 

för uppfattning om sina befintliga produkter, samt hur de gör för att få kaffet och kaffe-

drickandet som de vill. 

Intervju med Peter Johansson 

Vad betyder kaffe för Peter? 

Peter beskriver sig själv som en riktig kaffenörd. Han dricker mycket kaffe både på jobbet och 

hemma. En av fördelarna med kaffemaskinen är att han enkelt kan gå och ta kaffe när han 

känner för det. Peter provade en liknande kaffemaskin på ett hotell och bestämde sig för att 

köpa en maskin själv. För honom är kvalitét av yttersta vikt eftersom kaffet är en njutnings-

faktor och livskvalitét.  

Hur uppfattar han produkten? 

Han är mycket nöjd med sin kaffemaskin (Melitta kaffeo), men tycker att bönbehållaren kunde 

ha varit aningen större. Rengöring av maskinen kan vara lite av 

ett pysslande, vilket i och för sig har blivit lite av en hobby.  

Hur gör han för att få det som han vill?  

Peter tycker om att leta efter speciella kaffesorter och handlar 

gärna av mikrorosterier. I vissa fall är det lite för dyrt, vilket 

gör att han kanske inte köper specialkaffe lika ofta som han 

hade velat. Han poängterar att det dock ofta är värt det högre 

priset. Han har köpt med sig kaffebönor, och även passande 

porslin, när han har rest utomlands. Det får gärna vara lite 

exotiskt och det är kul att ha något lite annorlunda. I köket har 

han gjort iordning en egen kaffehörna för att få känslan av ett 

litet café hemma (se Figur 1).  

Peter beskriver kaffet som en mycket social faktor; ”det blir ett 

extra ämne att prata om”. Peter har vanligen tre sorters bönor, 

så det blir lite som kaffeprovning när han får besök. När han 

har många gäster plockar han dock fram kaffebryggaren.  

 

 

Figur 1 – Cafékänsla hemma hos 

Peter Johansson. 
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Intervju med Elin Löfberg 

Vad betyder kaffe för Elin? 

Elin beskriver kaffet som bensin för kroppen. Hon dricker mycket kaffe på jobbet, men ganska 

lite hemma. Hon dricker alltid på morgonen. Under en hel dag dricker hon totalt på jobbet och 

hemma mellan fem och tio koppar (små standardkoppar). Den bästa miljön är utomhus, gärna 

på ett café med uteservering.  

Hur uppfattar hon produkten? 

Elin köpte kapselmaskinen Dolce Gusto från Nestlé eftersom att det går fort och enkelt, och 

eftersom det fanns ett bra utbud med sorter på kapsel. En annan fördel med maskinen är att den 

även kan göra iskaffe. 

Hur gör hon för att få det som hon vill?  

Elin dricker dock helst kaffe med choklad Hon har dock svårt att hitta det hon söker eftersom 

hennes favoritsort inte längre säljs där hon handlar. 

 

Intervju med Birgiitta Löfgren 

Vad betyderkaffe för Birgitta? 

”Kaffe betyder överlevnad. Jag börjar dagen med kaffe avslutar dagen med en mugg kaffe i 

sängen. Sen blir det massor av kaffe under dagen. Jag tar alltid med en termos kaffe när jag går 

ut. Det är lika viktigt som dörrnycklar och körkort”. 

Hur uppfattar hon produkten? 

Birgiitta har en maskin från Siemens, vilken enligt henne ger betydligt godare kaffe än vad 

hennes kaffebryggare gav. Hon berättar att produkten även är relativt tyst, så den stör inte så 

mycket. Den är helt ok att rengöra, men den kan bli väldigt fet. En annan viktig sak är att den 

varnar i tid när saker börjar ta slut så att det inte tar slut just när hon behöver en kopp. Hon 

jobbar mycket hemifrån och därför är det bra om tömningen kan vänta till lunchrasten.  

Hur gör hon för att få det som hon vill?  

Birgiitta dricker mest vanligt svart kaffe med relativt lättillgängliga bönor.  

 

Intervju med Annika Spets 

Vad betyder kaffe för Annika? 

”Kaffe för mig är djupt förknippat med samhörighet. Att dricka kaffe med familj eller vänner är 

avkopplande och mysigt. Dricker jag själv har det ett syftet att bli piggare. Jag är inte alltid 

förtjust i smaken. Det är känslan jag gillar. Sen hör kaffe liksom till vid vissa tillfällen. Morgon 
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efter frukost. Efter lunch osv. Men bästa koppen är lördag morgon då jag dricker väldigt 

långsamt vid frukost” 

Hur uppfattar hon produkten? 

Annika köpte en Nespresso för att den var snygg och att det finns goda kapslar. Produkten är 

lättskött. 

Hur gör hon för att få det som hon vill?  

”Jag har en Nespresso och en vanlig och jobbmeal på jobbet. Minst 4 koppar arbetsdag och 2 per 

dag under helgen. Nespresso beställer jag via telefon. Då kam jag få tips på nya sorter och 

smaker”. 

 

Sammanställning av intervjuer med återförsäljare 

Intervju med Peter Samuelsson, VD för Elon Richardson’s 

Intervjuguide 

 Varför började ni med försäljning av kaffeutrustning? 
 Vad söker de kunder som till slut köper en kaffemaskin? 
 Vad ser ni för trender i branschen?  
 Varför har inte alla en kaffemaskin (fattas något på marknaden)? 
 Vilken typ av produkter och märken säljer mest? 

 
Varje frågeområde öppnades med att Peter Samuelsson fick berätta fritt om frågeområdet. Detta 
följdes av kompletterande frågor för att precisera svaren.   
 

”Varför började ni med försäljning av kaffeutrustning?”  

 
Fri berättelse 

Elon började med försäljning av espresso- och kaffemaskiner på 90-talet på grund av en stor 

ökning i efterfrågan. Under en period var kapselmaskinerna mycket populära, men de har fasats 

ut då efterfrågan har sjunkit. Peter Samuelssons uppfattning är att detta beror på att många 

anser kapselanvändningen som slösaktig, samt att det i längden blir dyrt att köpa kapslar (3-4 

kr koppen). Detta har gett försäljningen av espresso- och kaffemaskiner en extra skjuts. Dessa 

maskiner kostar lite mer, men betalar av sig fort.  

Precisering – ”berätta lite mer konkret om er försäljningsstatistik”. 

Försäljningen av espresso- och kaffemaskiner har ökat mest under de senaste fem åren. Elon 

har nyligen börjat sälja den dyraste maskinen från Jura, vilken kostar 25 000 kr. Av denna har 

fem exemplar sålts, och förhoppningen är att kunna sälja ca 20 stycken per år. Elon säljer även 

produkter av märkena Siemens, Melitta och De Longhi.  
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”Vad söker kunderna?” 

Fri berättelse 

”Kunderna vill ha bättre kaffe! Försäljningen av hela bönor och finare kaffesorter ökar och 

därmed söker kunderna bättre verktyg. Kaffemaskinerna ger i regel bättre kaffe, så har man väl 

börjat använda en maskin så slutar man i regel använda bryggaren helt”.  

Precisering (kompletterande fråga) – ”Säljer ni mycket tillbehör, vill kunderna kunna göra 

många sorters kaffe med skummad mjölk etc?” 

Peter förklarade att ”det säljs inte så mycket separat. De flesta maskiner har en modul för mjölk 

som följer med.”  

 

”Vad ser ni för trender i branschen?”  

Fri berättelse 

”Det är som sagt att kunderna efterfrågar kvalitet” svarar Peter snabbt. Han berättar sedan att 

Elon även säljer kaffebönor så att man kan ta med sig maskinen man köpt hem och använda den 

direkt. En del kunder kommer även tillbaka dit och köper mer bönor. Kunderna tycker generellt 

om att maskinen syns så att deras bekanta ser att de har en kvalitetsmaskin.  

Precisering (kompletterande fråga och konkret exempel) – ”Hur sker denna spridning? Vad 

är det som gör att folk hittar alternativen?” 

Framför allt genom viral spridning. Många har t.ex. blivit inspirerade av vänner och bekanta 

som har skaffat en kaffemaskin och/eller använder hela bönor.  

 

”Varför har inte alla en kaffemaskin?”  

Fri berättelse 

På denna fråga svarar Peter att många tvekar p.g.a. priset.  

Precisering (kompletterande fråga) – ”Är det något särskilt de funderar över i valet av 

maskin?” 

Peter svarade följande: ”Många frågar faktiskt om ljudnivån. Vissa av maskinerna låter ganska 

mycket. Sedan är maskinerna lite olika vad gäller rengöring. Många maskiner har en modul som 

skall lyftas ut och rengöras. Denna blir väldigt fet och ofräsch. Jura har dock en annan 

rengöringsmetod där man släpper i en tablett som löses upp i vattnet och körs igenom systemet. 
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Detta gör man för avkalkning och rengöring. Kort sagt skall maskinen upplevas som fräsch, vara 

lätt att göra ren, och helst inte låta mycket”.  

 

”Vad säljer mest?”  

Fri berättelse 

Peter svarade följande: ”De maskiner som säljer mest är av märket Siemens eftersom de kostar 

lite mindre (4 995 kr – 12 495 kr).  Vi trodde att De Longhi skulle öka mer i försäljning eftersom 

tre av deras maskiner fick bäst i test av råd och rön (nov 2014). I övrigt så säljer vanliga 

bryggare helt klart mest, men maskinerna ökar ändå. Vi säljer även en del modulmaskiner, men 

i liten utsträckning. Det har dock varit en del krångel med vissa av dessa”.  

 

Kontroll 

Peter följde med till kaffeavdelningen och visade utbudet. Där fick han berätta om aktuella 

exempel med det kunderna får se och ta ställning till. Peter demonstrerade ljudet från en av 

maskinerna. Han visade även modulen som skall rengöras. De dyrare maskinerna har tilldelats 

en mycket central plats eftersom Elon satsar på försäljningen av dessa.  

 

Intervju med Erik Sonesson, ägare av Baristashopen 

Denna intervju behandlade områdena efterfrågan, försäljningsstatistik, och trender. 

Efterfrågan 

Efterfrågan håller sig enligt Erik rätt så stabilt. ”Baristashopens kunder söker efter allt som har 

med kaffe, te och tillbehör till detta. Det är vanligt att man söker efter det bästa” förklarar Erik. 

Baristashopens nisch är olika kaffe- och tesorter från mindre vanliga tillverkare, samt 

alternativa bryggmetoder som t.ex. pour over. De säljer även kaffebryggare i den lite dyrare 

prisklassen (från 1 489 kr).  

Försäljningsstatistik 

Baristashopen försäljning av produkter för ca 20 000 kr eller mer ligger på runt 20 stycken per 

år. De säljer i dagsläget inga helautomatiska maskiner till privatpersoner, men en hel del 

halvautomatiska.  

Trender 

”Det hetaste just nu är cold brew, pour over och ett automatiskt sätt att brygga manuellt på” 

säger Erik. Han nämner även att det har blivit vanligare att deras kunder köper dyrare 

utrustning på avbetalning.  
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Bilaga D - Funktionsanalys 

Funktion Klass Anmärkning Funktionsområde 

Tillhandahålla kaffe HF Brygga   

Hålla  kaffebönor N     

Mala kaffe N     

Hålla vatten N Behållare av något slag   

Fyllla vatten N     

Värma vatten N     

Hålla värme Ö Så att inte kaffet kallnar för fort   

Erbjuda  variation Ö Variera smaker/inställningar   

Underlätta  rengöring Ö Snabbt fettbeläggningar, avkalkning (frekvens beror på vattenkvalitet) Handhavande 

Fylla kopp N Fylla två koppar samtidigt Basfunktioner 

Erbjuda  information Ö Innehåll, certifikat, bakgrund etc.   

Underlätta  handhavande Ö     

Underlätta  service Ö Använda IoT?   

Medge anpassning efter koppstorlek Ö Så att användaren får önskad mängd kaffe och så att det inte rinner över   

Uttrycka funktion Ö Så att användaren förstår och uppskattar dessa   

Minimera Spill/söl Ö     

Meddela underhållsbehov Ö Många väntar länge med att rengöra och tömma   

Underlätta  underhåll Ö Många väntar länge med att rengöra och tömma   

Minimera ljud Ö Kvarnen låter mycket. Stör personer i omgivningen   

Minimera  mängd kastat kaffe Ö 40 % av all dryck som hälls ut är kaffe och te   

Medföra?? Ljudnivå O Bieffekt av malningen   

Medföra?? Spill O Bieffekt av rengöring   

Uttrycka  Kvalitet N Emotionell ergonomi 
Ergonomi Förtydliga/meddel

a funktion/användning N Kognitiv ergonomi 
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Medge återkoppling N Så att användaren märker att maskinen gör som man har bett den 

Minimera brännrisk Ö   

Säkerhet Förhindra överhettning N   

Förhindra elfel N Slå ifrån vid fel så att förhindra skada på produkt och handhavare 

Maximera  produktionsvänlighet Ö   
Produktion 

Underlätta  montering Ö   

Medge produktion N   

Konstruktion 

Medge montering N   

Tåla värmepåfrestningar N   

Motstå  korrosion Ö   

Förhindra 
att kaffet tar smak av 
materialet N   

Maximera  användarvänlighet Ö   

Underlätta  Service Ö   

Underlätta  underhåll Ö   

Minimera ljud Ö   

Tilltala  målgrupp N   

Marknad 

Uttrycka Kvalitet och perfektion Ö   

Skapa intresse Ö   

Uttrycka företagsidentitet Ö   

Uttrycka kompetens Ö Produkten skall vara "baristan i hemmet" 
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Bilaga E - Kriteriematris  

Livscykelfas Aspekter 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring (Utveckling, konstruktion m.m.) 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning (Tillverkning, montering, kontroll, lagring m.m.) 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (Försäljning, distributions m.m.) 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (Installation, användning, underhåll m.m.)  4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering (Borttransport, återvinning, förstöring m.m.) 5.1 5.2 5.3 5.4 
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ID  Cel

l  

Kriterium K/Ö 

Vikt 1-5 

Funktionellt = F 

Begränsande = B 

1 1.1 Mått: höjd < 500 mm, bredd < 400 mm. K B 

2 1.1 Vattenbehållare skall rymma 3 liter K B 

3 1.1 3TEMPs befintliga lösning på bryggmekanik K B 

4 1.1 Material i kontakt med hög värme skall ha god värmebeständighet K B 

5 1.1 Undvik glansiga ytor som lätt får fettfläckar Ö3 B 

6 1.1 Optimalt utnyttjande av utrymme i maskinen Ö4 B 

7 1.2 Material som utsätts för vatten skall ha god korrosionsbeständighet K B 

8 1.2 Material som klarar krav från Food and Drug Assossiation (FDA)  K B 

9 1.2 Produkten skall följa europeisk elstandard K B 

10 1.2 Automatisk standby (ställbar tid), max 1w K B 

11 1.3 Behållare dimensionerade så att all påfyllning och tömning kan ske samtidigt.   Ö3 B 

14 2.4 Produktens självkostnad får ej överstiga 11 520 kr inkl. moms (30 000 enheter) K B 

15 3.1 Reservdelar skall finnas så att maskinen enkelt skall kunna repareras Ö5 F 

16 3.2 Lätt att paketera och/optimera utrymme Ö2 F 
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17 3.3 Se till att brukaren kan använda produkten direkt (t.ex. skicka med bönor). Ö3 B 

18 4.1 Skall kunna användas både med direktinkopplat vatten och genom manuell påfyllning av 

behållare. 

K B 

19 4.1 Skall kunna styras från smarta telefoner och surfplattor men även genom fysiska knappar   

20 4.1 Enkel att fylla på vatten och bönor Ö5 F 

21 4.1 Enkel att rengöra Ö5 F 

22 4.1 Enkel att förstå och använda Ö5 F 

23 4.1 Inte störa omgivning Ö3 B 

24 4.1 Erbjuda spännande/intressant info Ö2 F 

25 4.1 Uttrycka kvalitet Ö5 F 

26 4.3 Ge användare återkoppling vid användning Ö4 F 

27 4.3 Se till att rengöring/underhåll sköts Ö4 F 

28 5.1 Enskilda komponenter skall kunna bytas ut K F 

29 5.2 Undvik miljöfarligt avfall, t.ex. tungmetaller Ö5 B 
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Bilaga F - Sammanställning från idégenerering med Semcon AB 
 

Intryck/sinnen (natur)  

 Lukt  

 Fågelljud  

 Ljud  

 

Internet/media (DIY) 

 Dela recept på facebook eller andra sociala medier 

 Koppla upp maskinen mot internet 

 Spotify i maskinen 

 Musikspelare i maskinen 

 

Material (natur) 

 Trädetaljer 

 Tyg 

 Bark/näver 

 Trä med tydliga åldersringar 

 Bioplast 

 Återvunnet material 

 Sten 

Inspirationsord (natur) 

 Hav 

 Gräs 

 Löv 

 Gren 

 Vatten 

Tillbehör (DIY) 

 Uppgraderingar 

 Tillbehör, exempelvis mjölkkanna, flaskhållare (om man vill göra irish coffee med 

whiskey exempelvis) 

 Storytelling (info/bakgrund om kaffet och recepten) 

 Plats för favoritmuggen 
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Färg och form (natur) 

 Grön 

 Varma färger 

 Ljusa färger 

 Rund 

 

Extras  

 Coffee shuffle 

 Fingeravtryck 

 Röststyrning 

 Timer 

 Serviceavtal 

 Kaffedrinkar 

 Inbyggd i köksskåp 

 Självrengörande 

 Koppla till andra apparater 

 

Personlig anpassning 

 Utbytbart skal 

 Plasthölje med egen bild under som t.ex. mobilskal 

 Dekaler 

 Black board för nedskrivning av egna recept 

 Moduler 

 Personliga hälsningsfraser 

 

Även idéer om att styra maskinen via mobila enheter dök upp, vilket är positivt då maskinen är 

tänkt att ha detta. Även önskemålet om en tyst maskin dök upp. 
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Bilaga G – Sammanställning av skisser från idégenerering med 

studentgrupp 2 
Figur 1-5 visar de idéer som kom fram genom idégenereringen. 

 
 
 
 

 

Figur 1 – Idéer till delfunktionen ”hålla sump”. 

Figur 2 – Idéer till delfunktionen ”hålla spill”. 
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Figur 3 – Idéer till delfunktionen ”hålla vatten”. 
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Figur 4 – Idéer till delfunktionen ”hålla kaffebönor”. 

Figur 5 – Idéer till delfunktionen ”överföra kaffe”. 
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Bilaga H - Elimineringsmatris 

Första genomgången         

 

Elimineringskriterier: (+)=ja  (-)=nej   (?)=mer info krävs   (!)=kontrollera specifikationer 

Lösning 

nummer 

 

 

Löser 

huvudproblem 

Har 

rimlig 

kostnad 

Uppfyller 

alla krav 

Realiserbar Säker inom 

ergonomi 

Säker 

inom 

miljö 

Passar 

företagets 

portfolio 

Tillräcklig 

info 

Kommentarer Beslut 

1.1 + + + + + + + + Mer effektiv med rektangulärt 

tvärsnitt 

+ 

1.2 + + + + + + + +  + 

1.3 + + ? + + - ? - Onödigt med plastpåsar. Sumpen skall 

kunna kastas i matavfall. 

- 

2.1 + + + + + + + +  + 

2.2 ? + - + + + + - Skall kunna användas utan 

inkoppling.  

- 

2.3 + + + + + + + +  + 

3.1 + + ? + + + + - Passar cylindriskt tvärsnitt för en 

volym på 3 liter? 

? 
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3.2 + + ? + + + + + Passar cylindriskt tvärsnitt för en 

volym på 3 liter? 

+ 

3.3 + + + + + + + + Förtydliga med ett handtag ed så man 

förstår att den skall dras utåt 

+ 

3.4 + + ? + + + ? - Passar cylindriskt tvärsnitt för en 

volym på 3 liter? 

? 

3.5 + + ? + + + + - Passar cylindriskt tvärsnitt för en 

volym på 3 liter? 

? 

3.6 + + + + + + + +  + 

3.7 + + + + + + + +  + 

4.1 + + + + + + + +  + 

4.2 + + + + + + + +  + 

4.3 + + - + + + + - Bör kunna rengöras - 

4.4 + + ? + ? + + - Hur lätt att förstå? ? 

4.5 + ? + + + + + -  ? 

5.1 + + + + + + + +  + 

5.2 + + + + + + + +  + 

5.3 + + + + + + + +  + 

5.4 + + ? + + + + - För lik espressomaskin? ? 

5.5 + + - + + + + + Fast utlopp enligt specifikation - 

 



Bilaga H – Elimineringsmatris 

H6 
 

Elimineringsmatris efter uppföljning         

 

Elimineringskriterier: (+)=ja  (-)=nej   (?)=mer info krävs   (!)=kontrollera specifikationer 

Lösning 

nummer 

 

 

Löser 

huvud 

problem 

Har rimlig 

kostnad 

Uppfyller 

alla krav 

Realiserbar Säker inom 

ergonomi 

Säker 

inom 

miljö 

Passar 

företagets 

portfolio 

Tillräcklig 

info 

Kommentarer Beslut 

1.1 + + + + + + + + Mer effektiv med rektangulärt tvärsnitt + 

1.2 + + + + + + + +  + 

1.3 + + ? + + - ? - Onödigt med plastpåsar. Sumpen skall 

kunna kastas i matavfall. 

- 

2.1 + + + + + + + +  + 

2.2 ? + - + + + + - Skall kunna användas utan inkoppling. - 

2.3 + + + + + + + +  + 

3.1 + + - + + + + + Cylindriskt tvärsnitt blir otympligt med 

en volym på 3 liter. 

- 

3.2 + + - + + + + + Cylindriskt tvärsnitt blir otympligt med 

en volym på 3 liter. 

- 

3.3 + + + + + + + + Förtydliga med ett handtag ed så man 

förstår att den skall dras utåt 

+ 

3.4 + + - + + + ? - Cylindriskt tvärsnitt blir otympligt med - 
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en volym på 3 liter. 

3.5 + + - + + + + + Cylindriskt tvärsnitt blir otympligt med 

en volym på 3 liter. 

- 

3.6 + + + + + + + +  + 

3.7 + + + + + + + +  + 

4.1 + + + + + + + +  + 

4.2 + + + + + + + +  + 

4.3 + + - + + + + - Bör kunna rengöras - 

4.4 + + + + + + + + Kan göras lättförståelig med hjälp av ett 

bra handtag 

+ 

4.5 + + + + + + + +   + 

5.1 + + + + + + + +  + 

5.2 + + + + + + + +  + 

5.3 + + + + + + + +  + 

5.4 + + + + + + + + Se till att övrig form inte blir för lik 

espressomaskin. 

+ 

5.5 + + - + + + + + Fast utlopp enligt specifikation - 
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Bilaga I - Kriterieviktsmatris 

Viktad kriteriematris (konceptens upphovsman) 

 

Kriterium Alternativ 

Ideal 1 4 5 

 w v t v t v t v t 

Utrymmesoptimering  4 5 20 3 12 4 16 5 20 

Enkelt att fylla på vatten  5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Enkelt att fylla på bönor 5 5 25 5 25 4 20 5 25 

Enkel att rengöra  5 5 25 5 25 5 25 5 25 

Enkel att förstå och använda  5 5 25 5 25 4 20 5 25 

Uttrycka kvalitet 5 5 25 5 25 3 15 5 25 

Ge återkoppling vid 

användning 

4 5 20 5 20 4 16 5 20 

Se till att rengöring/underhåll 

sköts 

4 5 20 4 16 5 20 3 12 

T = ∑tj 185 173 157 177 

T/Tmax 1,00 0,95 0,85 0,96 

Rangordning - 2 3 1 
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Viktad kriteriematris (extern utvärderare 1) 

 

Kriterium Alternativ 

Ideal 1 4 5 

 w v t v t v t v t 

Utrymmesoptimering  4 5 20 5 20 4 16 5 20 

Enkelt att fylla på vatten  5 5 25 4 20 2 10 5 25 

Enkelt att fylla på bönor 5 5 25 3 15 3 15 4 20 

Enkel att rengöra  5 5 25 4 20 4 20 3 15 

Enkel att förstå och använda  5 5 25 4 20 3 15 5 25 

Uttrycka kvalitet 5 5 25 5 25 4 20 5 25 

Ge återkoppling vid 

användning 

4 5 20 4 16 3 12 4 16 

Se till att rengöring/underhåll 

sköts 

4 5 20 1 4 2 8 1 4 

T = ∑tj 185 140 108 146 

T/Tmax 1,00 0,76 0,58 0,79 

Rangordning - 2 3 1 
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Viktad kriteriematris (extern utvärderare 2) 

Kriterium Alternativ 

Ideal 1 4 5 

 w v t v t v t v t 

Utrymmesoptimering  4 5 20 4 16 4 16 4 16 

Enkelt att fylla på vatten  5 5 25 4 20 3 15 4 20 

Enkelt att fylla på bönor 5 5 25 4 20 2 10 2 10 

Enkel att rengöra  5 5 25 3 15 3 15 3 15 

Enkel att förstå och använda  5 5 25 5 25 4 20 5 25 

Uttrycka kvalitet 5 5 25 5 25 4 20 5 25 

Ge återkoppling vid 

användning 

4 5 20 3 12 3 12 3 12 

Se till att rengöring/underhåll 

sköts 

4 5 20 3 12 3 12 3 12 

T = ∑tj 185 145 120 135 

T/Tmax 1,00 0,784 0,649 0,73 

Rangordning - 1 3 2 

 


