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Sammanfattning
Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt genomfört av Robin Ankartoft som
examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid
Karlstads universitet.
Uppdraget har tillhandahållits av företaget 3TEMP AB, beläget i Arvika. Företaget har sökt
ett konceptförslag på en kaffemaskin för event. Kaffemaskinen ska snabbt och under lång tid
förse besökare på olika event med kaffe. Produkten ska även vara möjlig att bruka i
omväxlande miljöer där några exempel på event kan vara skidtävlingar, festivaler,
hockeymatcher eller bröllop. Det som har sökts har varit en smidig, brukarvänlig och kraftfull
produkt med god ergonomi.
Målet med projektet har varit att med hjälp av ett ingenjörsmässigt arbetssätt och
designmetodik ta fram ett produktkoncept för en kaffemaskin ämnad för event. Konceptet ska
uppfylla brukarens och företagets behov, krav samt förväntningar. Det ska även ha en design
som tack vare sitt formspråk och sin funktionalitet sticker ut bland dagens produkter.
Projektet resulterade i ett konceptuellt produktförslag på en kaffemaskin för event. Konceptet
är framtaget utifrån kunskap om brukaren för att göra produkten brukarvänlig genom att vara
ergonomiskt utformad samt lätt att förstå och använda. Det framtagna konceptet går även i
linje med uppdragsgivarens vision och anses tack vare sin design samt funktionalitet sticka ut
bland dagens produkter.

Abstract
This report covers a product development project conducted by Robin Ankartoft as Bachelor
of Science thesis for the innovation & design engineer program at Karlstad University.
The assignment was provided by the company 3TEMP AB, Arvika. The company has
requested a concept proposal of a coffee machine for events. The coffee machine has to be
able to serve coffee fast and during long periods of time, to the visitors of different events.
The product also has to be able to be used in different environments, as for example in events
like skiing contests, festivals, hockey games or weddings. In the assignment from the
company 3TEMP, a powerful, flexible and user-friendly product was sought, that also had
good ergonomic qualities.
The objective of the project has been to develop a product concept of a coffee machine for
events, using the design methodology and an engineering approach. The concept shall meet
the needs, requirements and expectations of the user and of the company. It should also have a
design that because of its functionality and idiom stands out among today’s products.
The outcome of the project was a concept proposal of a coffee machine for events. The
concept is based on knowledge of the user to make the product user-friendly by having good
ergonomics and being easy to understand as well as use. The concept aligns with the vision of
3TEMP and is, thanks to its design and functionality, considered to stand out among today’s
products.

Innehållsförteckning
Sammanfattning ......................................................................................................................... 2
Abstract ...................................................................................................................................... 3
1. Inledning................................................................................................................................. 8
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 8
1.2 Problembeskrivning och problemformulering ................................................................. 9
1.3 Syfte ................................................................................................................................. 9
1.4 Målsättning ..................................................................................................................... 10
1.5 Avgränsning ................................................................................................................... 10
2. Metod ................................................................................................................................... 11
2.1 Projektplanering ............................................................................................................. 11
2.1.1 Work Breakdown Structure (WBS) ........................................................................ 11
2.1.2 Logiskt nätverk ........................................................................................................ 11
2.1.3 Tidsplan ................................................................................................................... 12
2.1.4 Riskanalys ............................................................................................................... 12
2.2 Förstudie ......................................................................................................................... 12
2.2.1 Intressentanalys ....................................................................................................... 12
2.2.2 Intervjumetodik ....................................................................................................... 13
2.2.3 Brukaranalys ............................................................................................................ 13
2.2.4 Ergonomisk analys .................................................................................................. 14
2.2.5 Konkurrentanalys .................................................................................................... 14
2.2.6 Teknisk information ................................................................................................ 15
2.2.7 Formanalys .............................................................................................................. 15
2.3 Produktspecificering....................................................................................................... 15
2.3.1 Funktionsanalys ....................................................................................................... 15
2.3.2 Produktspecifikation................................................................................................ 16
2.4 Konceptutveckling ......................................................................................................... 16

2.4.1 Idégenerering ........................................................................................................... 16
2.4.2 Konceptgenerering .................................................................................................. 17
2.4.3 Eliminering av koncept ........................................................................................... 17
2.4.4 Visualisering av koncept ......................................................................................... 17
2.4.5 Konceptutvärdering ................................................................................................. 17
2.4.6 2D-skiss och rendering ............................................................................................ 18
2.4.7 Konceptval .............................................................................................................. 18
2.5 Konstruktion ................................................................................................................... 18
2.5.1 Dimensionering ....................................................................................................... 18
2.5.2 CAD-modellering .................................................................................................... 19
2.5.3 Modellbygge............................................................................................................ 19
2.5.4 Standard komponenter och unika delar ................................................................... 19
3. Resultat ................................................................................................................................. 20
3.1 Projektplanering ............................................................................................................. 20
3.1.1 Work Breakdown Structure (WBS) ........................................................................ 20
3.1.2 Logiskt nätverk ........................................................................................................ 21
3.1.3 Tidsplan ................................................................................................................... 23
3.1.4 Riskanalys ............................................................................................................... 23
3.2 Förstudie ......................................................................................................................... 25
3.2.1 Intressentanalys ....................................................................................................... 25
3.2.2 Intervjumetodik ....................................................................................................... 26
3.2.3 Brukaranalys ............................................................................................................ 26
3.2.4 Ergonomisk analys .................................................................................................. 31
3.2.5 Konkurrentanalys .................................................................................................... 36
3.2.6 Teknisk information ................................................................................................ 37
3.2.7 Formanalys .............................................................................................................. 38
3.3 Produktspecificering....................................................................................................... 39

3.3.1 Funktionsanalys ....................................................................................................... 39
3.3.2 Produktspecifikation................................................................................................ 40
3.4 Konceptutveckling ......................................................................................................... 42
3.4.1 Idégenerering ........................................................................................................... 42
3.4.2 Konceptgenerering .................................................................................................. 44
3.4.3 Eliminering av koncept ........................................................................................... 46
3.4.4 Visualisering av koncept ......................................................................................... 46
3.4.5 Konceptutvärdering ................................................................................................. 48
3.4.6 2D-skiss och rendering ............................................................................................ 49
3.4.7 Konceptval .............................................................................................................. 51
3.5 Konstruktion ................................................................................................................... 53
3.5.1 Dimensionering ....................................................................................................... 53
3.5.2 CAD-modellering .................................................................................................... 54
3.5.3 Modellbygge............................................................................................................ 59
3.5.4 Standardkomponenter och unika delar .................................................................... 64
4. Diskussion ............................................................................................................................ 67
5. Slutsats ................................................................................................................................. 70
Tackord..................................................................................................................................... 71
Litteraturförteckning ................................................................................................................ 72

Bilagor:
Bilaga 1: Projektplan
Bilaga 2: Frågeformulär med svar på intervju på CoffeeCow AB
Bilaga 3: Frågeformulär med svar på intervju på Löfbergs Arena
Bilaga 4: Funktionsanalys
Bilaga 5: Resultat från idégenerering med metoden 6-3-5 på Semcon AB
Bilaga 6: Sammanställning av framtagna idéer från idégenerering med metoden
Brainsketching
Bilaga 7: Elimineringsmatris
Bilaga 8: Visualisering av koncept
Bilaga 9: Relativ beslutsmatris enligt Pugh och viktad relativ beslutsmatris enligt Pugh
Bilaga 10: Konceptbeskrivningar
Bilaga 11: Sammanställningsritning på kaffemaskinen

1. Inledning
Rapporten redovisar examensarbetet ”Utveckling av kaffemaskin för event”, genomfört av
Robin Ankartoft. Projektet omfattar 22,5 högskolepoäng och är genomfört som
examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid
Karlstads universitet. Projektet har genomförts med 3TEMP AB som uppdragsgivare och
Semcon AB som samarbetspartner. Arbetet är utfört på Semcon AB´s kontor i Karlstad och på
Karlstads universitet. Handledare för examensarbetet har varit universitetsadjunkt Lennart
Wihk och examinator har varit Professor Leo De Vin.
Denna

rapport

redovisar

ett

arbete

som

är

uppbyggt

utefter

den

så

kallade

produktutvecklingsprocessen. Arbetets tillvägagångssätt och resultat redovisas i kronologisk
ordning utifrån denna.

1.1 Bakgrund
Uppdraget har tillhandahållits av företaget 3TEMP AB som har sitt säte i Arvika, Sverige.
Företaget etablerades år 2013 av Patrik Stridsberg, Jarls Nilson och Anders Eriksson för att
utveckla, tillverka och marknadsföra high-end kaffemaskiner för den professionella
marknaden. Teamet har bland annat kunskap och erfarenhet från R & D, produktion, support,
kvalitet och försäljning.
Projektet har startats då företaget 3TEMP AB vill utveckla en ny kaffemaskin för event.
Företaget söker ett koncept för en kaffemaskin ämnad för event som med hjälp av stor
kapacitet, snabbt och under lång tid kan förse olika events besökare med kaffe.
Kaffemaskinen ska vara möjlig att bruka i varierande miljöer, där några exempel på event kan
vara skidtävlingar, hockeymatcher, festivaler, konserter eller bröllop. Maskinen ska även
kunna servera 96 liter kaffe per timme med hjälp av element på 9 kW och förse termosar i
varierande storlek med kaffe. Dessa termosar ska sedan placeras ut på olika platser och kunna
signalera till maskinen när de börjar ta slut, så att maskinen kan börja göra nytt kaffe. För att
lyckas nå den kapacitet som krävs, har företaget beslutat att frystorkat kaffe ska användas.
Detta beslut har tagits då frystorkat kaffe går mycket snabbare att göra än exempelvis
bryggkaffe. Frystorkat kaffe håller även högre kvalitet än vanligt bryggkaffe om det blir
stående i termosar under lång tid. Tekniken inuti kaffemaskinen är baserad på denna sorts
kaffe och tillhandahålls av uppdragsgivare.
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Då vissa event inte har tillgång till direkt vatteninkoppling kan kaffemaskinen komma att
behöva ha en stor vattentank eller tillhörande externa vattentankar. Detta leder till att
kaffemaskinen, tillsammans med dess utrustning, kan vara tung och svår att hantera och
transportera i varierande miljöer. Därför blir även transport av kaffeutrustningen ett
problemområde.
Med denna bakgrund kommer uppdraget bestå av två delar. En del där uppdraget blir att ta
koncept för en kaffemaskin ämnad för event och en del där uppdraget blir att ta fram ett
koncept på en konstruktion för att underlätta transport av kaffeutrustningen.
I detta examensarbete kommer uppdraget att ta fram ett koncept för en kaffemaskin ämnad för
event behandlas.

1.2 Problembeskrivning och problemformulering
I dagsläget saknas brukarvänliga kaffemaskiner för event på marknaden. Dagens maskiner är
svåra att förstå och använda, vilket leder till att brukaren måste lägga ned mycket tid för att
förstå dem. Det är också vanligt att brukaren måste ta hjälp av andra produkter som
exempelvis slangar och slangklämmor för att överföra kaffe från kaffemaskin till termosar.
Detta medför risker som till exempel brännskador och stress. Kaffemaskinerna som finns på
dagens marknad saknar en utstickande design, i den meningen att dess formspråk inte anses
estetiskt tilltalande. Detta leder till att maskinerna ofta står gömda från eventens besökare.
Utifrån ovanstående problembeskrivning har följande problemformulering satts upp:
Hur kan ett koncept för en kaffemaskin för event utformas för att medge brukarvänlighet, god
ergonomi och samtidigt ha en utstickande design?

1.3 Syfte
Syftet med projektet är att på ett ingenjörsmässigt sätt, med hjälp av designmetodik,
genomföra ett produktutvecklingsprojekt. Examensarbetets syfte är att utveckla och anskaffa
förmågor i att självständigt kunna planera och driva ett projekt. En funktion av
examensarbetet är även att kunna presentera och överlämna resultatet till uppdragsgivare. Att
förbättra förmågan att söka och använda trovärdig information för att motivera metodval är
också ett syfte med examensarbetet.
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Projektet syftar från uppdragsgivarens synpunkt till ta fram ett koncept för en kaffemaskin
ämnad för event. För att lyckas med detta krävs förståelse för dagens produkter och brukarens
behov.

1.4 Målsättning
Målet med projektet är att ta fram ett koncept för en kaffemaskin ämnad för event. Konceptet
ska uppfylla brukarens och företagets behov, krav samt förväntningar. Krav samt önskemål
ska listas i en produktspecifikation utifrån förstudie och uppdragsbeskrivning. Målet är att ta
fram ett formgivet koncept, samt ett underlag för konstruktion. Underlag för konstruktion
innebär i detta fall en beskrivning av produktens komponenter, dess förhållande till varandra
och dimensioner. Resultatet är menat att fungera som en grund till fortsatt konstruktionsarbete
på detaljnivå. Det slutgiltiga konceptet skall levereras och presenteras i form av en CADmodell samt en fullskalig fysisk modell. Det ska också gå att integrera med det koncept som
tagits fram på en konstruktion för att transportera kaffeutrustning vid event.
Projektet ska göras utifrån designprocessen och genomföras med ett ingenjörsmässigt
förhållningssätt till produktutvecklingsprocessen.

1.5 Avgränsning
Då projektet är avgränsat till 20 veckor, kommer arbetet generera en konceptuell lösning. En
avgränsning av konstruktionsfasen har gjorts, där endast ett underlag för konstruktion
kommer tas fram. I detta underlag kommer ett koncept presenteras med hjälp av en CADmodell och en fullskalig fysisk modell. Dessa kommer visa konceptets formgivning,
formspråk, standard komponenter, unika delar, produktarkitektur och produktlayout. CADmodellen och den fysiska modellen kommer också visa hur kriterier ur produktspecifikationen
implementerats.
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2. Metod
Detta kapitel beskriver de metoder som använts i projektet och varför de har valts.
Projektet har följt den produktutvecklingsprocess som beskrivs av Johannesson et al. (2013),
för att erhålla en strukturerad utvecklingsprocess som blir väl dokumenterad. Processen har
varit iterativ, där de olika stegen i processen genomlöpts flera gånger. I figur 1 visualiseras
den produktutvecklingsprocess som detta projekt ska följa.

Figur 1-Visualisering av produktutvecklingsprocessens steg, vilka detta projekt följer.

2.1 Projektplanering
För att lyckas med detta projekt gjordes först en planering. Enligt Lilliesköld och Eriksson
(2004) ger en välgjord planering av ett projekt en bra grund att stå på även om planen inte
alltid blir den exakta verkligheten. För att minimera risken för tidbrist i slutet på projektet och
för att i god tid få indikationer på hur väl projektet ligger i fas med deadlines skapades en
projektplan.
2.1.1 Work Breakdown Structure (WBS)
För att strukturera och skapa en detaljerad helhetsbild av projektet gjordes en Work
Breakdown Structure (WBS). I en WBS bryts projektet ned i ett flertal olika arbetspaket och
arbetsuppgifter. Dessa bryts sedan ned i mindre delar och åskådliggörs i ett hierarkiskt
diagram (Lilliesköld & Eriksson, 2004).
2.1.2 Logiskt nätverk
För att illustrera beroenden och sekvenser för de olika aktiviteterna som ska genomföras i
projektet har ett logiskt nätverk gjorts. Då detta projekt baseras på aktiviter har det valts att
göra ett aktivitetsbaserat logiskt nätverk. I ett sådant nätverk ritas de olika arbetspaketen ut i
form av boxar som binds samman av linjer och visar vilka arbetspaket som är beroende av
varandra (Jansson & Ljung, 2004).
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2.1.3 Tidsplan
Tidsplanen visualiserades med hjälp av ett GANTT-schema och en milstolpeplan. Ett Ganttschema visar, på ett överskådligt sätt, när de olika arbetspaketen ska genomföras på en
tidslinje (Jansson & Ljung, 2004). Den första läsperioden kommer examensarbetet utföras på
halvfart och den andra läsperioden på helfart. För att uppskatta start- och sluttid för de olika
delarna i projektet, samt visualisera viktiga skeden i form av milstolpar och grindhål, har även
en milstolpeplan gjorts. Då en aktivitet är beroende av att en tidigare aktivitet är färdig,
används en milstople för att visa på knutpunkten mellan färdig aktivitet och nästa aktivitet
(Jansson & Ljung, 2004).
2.1.4 Riskanalys
Enligt Lilliesköld och Eriksson (2004) har alla projekt risker som kan komma att påverka
projektet och ibland inte tas upp i tidsplanen. För att bedöma eventuella risker med projektet
gjordes därför en så kallad mini-riskanalys där sannolikhet, konsekvens, riskfaktor och åtgärd
beskrevs.

2.2 Förstudie
Första steget i produktutvecklingsprocessen går ut på att göra en förstudie. I förstudien görs
en problemanalys och relevant information om marknad, design samt teknik tas fram
(Johannesson, et al., 2013). I detta fall inleddes förstudien med att genomföra litteraturstudier
inom relevanta områden. Detta gjordes för att bilda en uppfattning om vilka metodval och
riktlinjer som var mest lämpliga att följa för genomförandet av detta projekt. Förstudien
bestod även av att göra en intressentanalys, en brukaranalys, en ergonomisk analys, en
konkurrentanalys, en formanalys, arbeta med intervjumetodik, samt att ta fram teknisk
information. Det material som tagits fram under förstudien ska sedan användas som underlag
för en produktspecifikation.
2.2.1 Intressentanalys
En intressentanalys identifierar alla tänkbara intressenter av en produkt eller tjänst. Genom att
göra analysen i tre tydliga steg kan man se vilka intressenterna är, dess relation till projektet
och jämföra de mot varandra. Sedan kan de även kategoriseras för att skapa en bild av vad
som är viktigt och har stort inflytande (Jansson & Ljung, 2004). I detta fall har en
intressentanalys gjorts, för att skapa en bild av de viktigaste problemen och önskemålen hos
intressenterna med störst inflytande. Sedan användes informationen som underlag till
produktspecifikationen.
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2.2.2 Intervjumetodik
För att samla information kring vad människor tycker och tänker är intervjuer den mest
grundläggande metoden. På så sätt kan kunskap erhållas om personers erfarenheter,
värderingar, åsikter, upplevelser, drömmar och resonemang. Både kvalitativ och kvantitativ
data kan fås beroende på intervjuns struktur. Det finns tre huvudsakliga tillvägagångssätt vad
gäller intervjuteknik: ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. En
strukturerad intervju ger generellt sett mer kvantitativ data och en ostrukturerad intervju ger
generellt sett mer kvalitativ data. En strukturerad intervju kräver att den person som gör
intervjun har god kunskap om ämnet och på förhand kan definiera frågor och svarskategorier.
En ostrukturerad intervju är en mer öppen intervju där personen, som intervjuar, bara har en
vag idé om vilka områden som är viktiga att få information om (Bohgard , et al., 2008).
I detta fall valdes semistrukturerad intervjumetodik, eftersom det var svårt att veta hur
produkten användes i verksamheten hos olika företag. Viss kunskap fanns redan om
produkten och utifrån detta kunde mer generella frågor förberedas på de områden som var
mest intressanta att behandla. Enligt Bohgard et al. (2008) ger en semistrukturerad intervju
även möjlighet till att ställa följdfrågor vilket medför att både kvalitativ och kvantitativ data
kan erhållas.
För att samla mer konkret information och för att få ett annat perspektiv av det som
efterfrågas kan det enligt Kylén (2004) vara fördelaktigt att ta paus i intervjuer och göra
rundvandringar. Detta utnyttjades därför under långa intervjuer.
2.2.3 Brukaranalys
För att lyckas med projektet var en del i arbetet att definiera brukare av produkten. Det är
viktigt att på ett tidigt stadium bygga upp god kontakt med både brukare och kunder. Om
utvecklingsarbetet inte sker i samverkan med kunder och brukare, finns ingen möjlighet till att
diskutera produktens funktioner. Detta kan leda till att produkten blir chanslös på marknaden
(Löfgren, 2002). Det är också viktigt att definiera målgrupp för produkten. Olika
brukargrupper kan tycka olika saker om samma produkt. Det är därför viktigt att fokusera på
en målgrupp (Österlin, 2007).
I detta projekt valdes det att kontakta och besöka relevanta brukargrupper för att samla
information genom att intervjua, observera och även delta i arbete. Information erhölls av
brukare genom diskussioner och intervjuer. Deltagande observation utnyttjades även, där
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observationer, enligt Fangen (2005), görs bland deltagare i situationer som framstår naturliga
för dem.
2.2.4 Ergonomisk analys
Ergonomi är en viktig del av ingenjörskonsten. Då en ny produkt eller tjänst ska utvecklas är
det viktigt att ta hänsyn till människans fysiska, mentala och sociala möjligheter samt
begränsningar. Att ta hänsyn till ergonomi i sitt utvecklingsarbete medför nytta och fördelar
för alla ingående parter. Det påverkar individen, företaget, organisationen och samhället
(Bohgard , et al., 2008).
Människans beslutsfattande, problemlösningsförmåga och respons påverkas av kognitiva
processer. Kognitiva processer handlar om hur människan, via sinnena, tar in information,
uppmärksammar och varseblir viss information (Bohgard , et al., 2008).
Enligt (Nylén, 2012) skapas människans uppfattning om omvärlden och kroppen i hjärnan,
utifrån signaler från sinnesorganen. Den största mängden av information kommer via synen.
Människans öga har lättast att upptäcka och urskilja signaler i det centrala synfältet. Därför
bör de viktigaste detaljerna på en produkt placeras centralt.
I detta projekt har ergonomi varit en del av utvecklingsarbetet. Hänsyn har tagits till såväl
fysisk, kognitiv och emotionell ergonomi för att skapa en produkt som är lätt att förstå och
använda, samt tilltalar brukaren på ett sådant sätt att den verkligen vill använda produkten.
Den ergonomiska analysen gjordes på liknande produkter under besök hos företag för att hitta
problemområden vid användning. Kunskap om fysisk, kognitiv och emotionell ergonomi för
liknande produkter har erhållits från brukare genom intervjuer, observationer och deltagande i
arbete.
2.2.5 Konkurrentanalys
En konkurrentanalys ger en nulägesbeskrivning av konkurerande produkter. Analysen ger en
beskrivning av de konkurrerande produkternas funktioner, förpackning, garantier, service och
sortiment (Österlin, 2007). I detta projekt gjordes en konkurrentanalys för att skapa en bild av
och samla information om konkurrerande produkter som finns i dagsläget på marknaden.
Detta gjordes genom att kontakta och besöka olika företag, intervjua brukare samt använda
internet för att hitta information.
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2.2.6 Teknisk information
För att få förståelsen som krävs för att utveckla en kaffemaskin för event har tid lagts på att ta
fram teknisk information som även kan komma att påverka konceptutvärderingen. Viss
teknisk information har erhållits genom intervjuer med brukare samt via internet. Teknisk
information om ingående komponenter och dess risker har fåtts av uppdragsgivare.
2.2.7 Formanalys
Formen av en produkt förmedlar en viktig del av dess budskap. Linjer och ytor bildar
dynamiska ytor. Skarpa former visar på spänningar och strömlinjeformer samt diagonaler
visar på rörelse. När dessa sätts samman skapas en huvudform, vilken tillsammans med de
olika delarna bygger upp produktens uttryck. Dessa ger produktens karaktäristiska drag som
kallas formspråk (Österlin, 2007). För att skapa en produkt som sticker ut bland dagens
produkter har det önskade formspråket redovisats som ett visuellt tema, där typiska detaljer
och färger som eftersträvas kan ses. Det visuella temat har sedan definierats i
produktspecifikationen.

2.3 Produktspecificering
Produktspecificering innebär att utöver uppdragsbeskrivningen, samla in kompletterande
information om krav och önskemål. Detta görs för att definiera vad som ska åstadkommas
med projektet och för att definiera vad produkten ska utföra. Specificeringen gjordes genom
med hjälp av en funktionsanalys samt upprättandet av en produktspecifikation.
2.3.1 Funktionsanalys
En funktionsanalys gjordes för att identifiera vad produkten ska utföra. Funktionsanalysen
syftar till att skapa förståelse för att uttrycka funktioner, inte färdiga lösningar. Detta gör att
önskemål samt krav med produkten kan analyseras på ett systematisk och metodiskt sätt. När
analysen är klar innehåller den en koncentrerad sammanfattning av allt som tagits reda på
under förstudien. En rätt utförd funktionsanalys gör att inget glöms innan idégenereringen
startas. Funktionerna i analysen delas in i huvudfunktion, nödvändiga och önskvärda
funktioner (Landqvist, 2001). I detta projekt har funktionsanalysen gjorts enligt Landqvist
(2001), där huvudfunktion, nödvändiga och önskvärda funktioner definierats. För att inte
missa något i analysen har funktionerna även delats in på det sätt som beskrivs av
Johannesson et al. (2013). Där definieras huvudfunktioner, stödfunktioner, delfunktioner och
oönskade funktioner. Huvudfunktioner innebär de funktioner som produkten övergripande är
avsedd för. Stödfunktioner syftar till de funktioner som stödjer och underlättar produktens
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användning. Delfunktionerna är de funktioner som är nödvändiga och som tillsammans bildar
huvudfunktionen. Oönskade funktioner är de bieffekter som produkten ibland är behäftad med
(Johannesson, et al., 2013).
2.3.2 Produktspecifikation
En produktspecifikation har upprättats för att beskriva vad som ska åstadkommas med
projektet i form av krav och önskemål. Produktspecifikationen ska kunna användas som
utgångspunkt vid sökande efter design- och konstruktionslösningar, samt som referens vid
utvärdering av koncept (Johannesson, et al., 2013). I detta projekt ligger samlad information
från

förstudien,

tillsammans

med

uppdragsbeskrivningen,

som

grund

till

produktspecifikationen.

2.4 Konceptutveckling
Då produktspecifikationen sammanställts går projektet vidare i en konceptutvecklingsfas. I
denna fas beskrivs de olika metoder som använts för att generera idéer, gå från idé till
koncept, eliminera koncept, visualisera de bästa koncepten, utvärdera de bästa koncepten och
för att slutligen göra ett konceptval. Metodiken för denna konceptutveckling beskrivs av
Johannesson et al. (2013).
2.4.1 Idégenerering
Idégenerering är den centrala fasen i idéarbetet. Det är under idégenereringen som flest antal
idéer ska produceras. Arbetet ska ske fritt, där fokus i första hand ligger på kvantitet istället
för kvalitet. Detta för att ta fram så många idéer som möjligt och på så sätt få en grund att stå
på. När kreativiteten flödar är det också viktigt att dokumentera det som sägs, för att inte gå
miste om idéer. Under idégenerering ska en positiv anda hållas, där kritik och dylikt undviks
för att hålla processen positiv (Michanek & Breiler, 2007).
Det finns en mängd olika metoder att använda för att ta fram idéer. En beprövad metod är 6-35 metoden, där sex personer ska producera tre idéer vardera var femte minut. Detta görs
genom att varje person får ett papper att skriva eller skissa ned tre idéer på. Efter fem minuter
roteras alla papper och nästa person får möjlighet att komma på tre nya idéer eller ta
inspiration av någon annan persons idéer. Metoden ger möjlighet att producera många idéer
på kort tid (Michanek & Breiler, 2007). I detta projekt har metoden tillämpats på några av de
delfunktioner som tagits fram i funktionsanalysen. En ytterligare metod som har använts, för
att ta fram idéer på de framtagna delfunktionerna samt vissa stödfunktioner, är brainsketching.
Brainsketching är en metod där en grupp personer individuellt skissar ned sina idéer på ett
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papper. Efter några minuter skickar varje person vidare sitt papper till nästa person. När varje
person fått den föregående personens idéer framför sig, fortsätter skissandet av nya idéer.
Genom att se den föregående personens idéer finns det möjlighet att ta inspiration av dessa för
att komma på nya idéer. På detta sätt fortsätter idégenereringsmetoden i cirka fem rundor
(Van der Lugt, 2002).
2.4.2 Konceptgenerering
Att generera koncept kan göras på ett flertal sätt. Ett effektivt sätt att arbeta är att kombinera
dellösningar för att ta fram totallösningar. Detta kan göras med hjälp av en morfologisk
matris. Delfunktioner samt dellösningarna för dessa läggs in i matrisen och totallösningar
skapas genom att rita in polygoner i matrisen (Johannesson, et al., 2013). I detta projekt har de
delfunktioner som tagits fram i funktionsanalysen, samt de lösningar som tagits fram för dessa
funktioner under idégenereringen, satts in i en morfologisk matris. Polygoner har sedan ritats
in i den morfologiska matrisen för att kombinera de olika dellösningarna och ta fram
totallösningar/koncept.

Denna

metod

har

använts

för

att

ta

fram

så

många

totallösningar/koncept som möjligt, utan att riskera att missa några möjliga kombinationer av
lösningar på funktioner.
2.4.3 Eliminering av koncept
För att utvärdera de framtagna koncepten från den morfologiska matrisen, har en
elimineringsmatris använts. De koncept som visat sig dåliga eller orimliga har sorterats bort i
elimineringsmatrisen. Koncepten utvärderas utefter om de löser huvudproblemet, uppfyller de
uppställda kraven i produktspecifikationen, är realistiska, är inom kostnadsramen eller är
fördelaktiga ur säkerhets-, miljö- och ergonomisk synvikel (Johannesson, et al., 2013).
2.4.4 Visualisering av koncept
För att konkretisera de kvarvarande koncepten efter elimineringsmatrisen och för att skapa en
mer komplett bild av dem valdes det att visualisera koncepten. Detta gjordes genom att ta
inspiration av de konkretiseringsvertyg som beskrivs av Michanek & Breiler (2007), där idén
beskrivs och skissas ned på papper. Enligt Österlin (2007) underlättar denna form av
visualisering arbetet med att hitta fel och sålla bort dem.
2.4.5 Konceptutvärdering
För att göra en slutgiltig sållning av koncepten har det valts att använda en relativ
beslutsmatris enligt Pugh samt en relativ beslutmatris med viktade kriterier enligt Pugh, vilka
beskrivs av Johannesson et al. (2013). I den relativa beslutsmatrisen enligt Pugh väljs ett
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koncept som referens. Utefter bestämda kriterier jämförs sedan de andra koncepten mot det
valda referenskonceptet. Om ett koncept uppfyller ett kriterium bättre än referenskonceptet så
får de ett (+), är det sämre får det ett (-) och om det är lika bra får det (0). När alla
urvalskriterier och lösningsalternativ behandlats summeras de. Därefter bestäms det vilka
koncept som tas vidare till den relativa beslutmatrisen med viktade kriterier enligt Pugh. I
denna matris viktas alla kriterier med en viktfaktor (w) utefter hur viktiga de är. Samma
process som sker i den relativa beslutmatrisen enligt Pugh används förutom att alla (+) och (-)
multipliceras med viktfaktorn.
2.4.6 2D-skiss och rendering
Då konceptutvärderingen är klar och de tre bästa koncepten valts ut, valdes det att göra
detaljerade samt renderade 2D-skisser för hand på de tre bästa koncepten. Detta gjordes för att
ge uppdragsgivaren ett tydligt underlag inför konceptvalet. Enligt Österlin (2007) kan en idé,
som annars skulle behöva en lång beskrivning i ord, enkelt kommuniceras och dokumenteras
med en bild.
2.4.7 Konceptval
För att göra ett slutgiltigt konceptval beslutades det att låta uppdragsgivaren välja mellan de
tre bästa koncepten. För att underlätta för uppdragsgivaren beskrevs koncepten grafiskt och
med konceptbeskrivningar. Underlag från de relativa beslutsmatriserna visades även för
uppdragsgivaren.

2.5 Konstruktion
Då ett slutgiltigt koncept valts, har konceptet vidareutvecklats för att uppfylla kriterierna i
produktspecifikationen. I detta projekt har vidareutvecklingen skett enligt den process som
beskrivs i Johannesson et al. (2013) med viss modifikation. De avgränsningar och mål som
satts i projektet, styrde konstruktionsfasen i den riktning som ansågs mest lämplig. Fokus låg
på att ta fram förslag på konstruktionsunderlag till uppdragsgivaren. Konstruktionsunderlag
togs fram med hjälp av beräkningar, modellbygge samt framtagande av standardkomponenter
och unika delar. Det togs även fram med hjälp av fastställande av produktlayout och
produktarkitektur samt skapande av en CAD-modell.
2.5.1 Dimensionering
För att dimensionera ingående komponenter gjordes volymberäkningar. Produkten kommer
behöva transporteras till olika typer av event. Fokus under dimensioneringen låg därför på att
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göra produkten stabil. En kropp med stor bredd och låg tyngdpunkt ökar stabiliteten
(Nationalencyklopedin, 2016).
2.5.2 CAD-modellering
En CAD-modell skapades med hjälp av programmen Solidworks och PTC Creo Parametric
2.0. En CAD-modell ger möjlighet till att skapa tredimensionella modeller, med fasta
dimensioner samt med parametersatta dimensioner (Johannesson, et al., 2013). CADmodellen skapades för att på ytterligare ett sätt visualisera det färdiga konceptet. I den
slutgiltiga CAD-modellen kan produktens uppbyggnad och komponenter ses, samt de olika
komponenternas förhållande till varandra. För att ge ytterligare underlag för vidare utveckling
av produkten till uppdragsgivaren, gjordes en sammanställningsritning.
2.5.3 Modellbygge
För att visualisera det framtagna konceptet har skissmodeller och mockups använts. Arbetet
med dessa modeller sker i tre dimensioner och möjlighet finns att komma på nya lösningar
som inte dykt upp under arbetet vid skrivbordet eller datorn (Österlin, 2007).
I detta projekt har arbete med modeller använts av flera olika skäl. Ett skäl var för att
bestämma produktens arkitektur. Med en produkts arkitektur avses enligt Johannesson et al.
(2013) hur olika dellösningar ordnas i förhållande till varandra, med vilka gränssnitt de
kopplas ihop och hur de samverkar. Ett annat skäl till att modellbygge utnyttjades var för att
bestämma produktens layout. En produkts layout innebär att beskriva hur produktens olika
delar förhåller sig till varandra och arrangeras i rummet (Johannesson, et al., 2013).
2.5.4 Standard komponenter och unika delar
För att på ett tydligt sätt samla och sortera alla komponenter som ska ingå i konstruktionen,
skapades en komponentlista i form av en tabell. Tabellen listar standardkomponenter, unika
delar, dess kvantitet samt vilka komponenter som konstruerats och dimensionerats på egen
hand.
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3. Resultat
Detta kapitel beskriver projektets genomförande och resultat. Resultatet och genomförandet
presenteras av alla de metoder som valts att användas.

3.1 Projektplanering
Projektet inleddes med en uppdragsbeskrivning i både skriftlig och muntlig form av
uppdragsgivare. Arbetet planerades sedan utifrån tillgänglig tid samt befintlig kursplan för
examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design. Planeringen
samanställdes i en projektplan vilken kan ses i bilaga 1. Projektplanen beskriver vad projektet
går ut på, hur tid och resurser ska utnyttjas, samt vilka risker som finns med projektet.
Planeringen gjordes med hjälp av en WBS, ett logiskt nätverk, en tidsplan, en milstolpeplan
och en mini-riskanalys.
3.1.1 Work Breakdown Structure (WBS)
Projektet bröts ned i ett antal arbetspaket och åskådliggjordes i ett hierarkiskt diagram som
kallas Work breakdown structure (WBS). Detta gjordes först med penna och papper. Därefter
även med hjälp av programmet Microsoft Power Point. Ett utdrag ur den framtagna WBSen
som beskriver projektets huvudsakliga arbetspaket kan ses i figur 2. Hela WBSen, där alla
arbetspaket kan ses, återfinns i bilaga 1.

Figur 2 – Ett utdrag ur Work breakdown structure (WBS) som beskriver projektets huvudsakliga arbetspaket.
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3.1.2 Logiskt nätverk
Då de olika arbetspaketen tagits fram och en WBS skapats, illustrerades beroenden och
sekvenser för de olika aktiviteterna i ett logiskt nätverk. Det första som gjordes var att för
hand skriva ned de olika aktiviteterna på post-it lappar. Därefter ritades en tidslinje in på ett
stort pappersark. Sedan valdes en post-it lapp med en nedskriven aktivitet och placerades på
tidslinjen. Därefter valdes en annan post-it lapp med en annan nedskriven aktivitet. Om denna
aktivitet kunde genomföras samtidigt, det vill säga parallellt med den föregående aktiviteten
placerades den parallellt på tidslinjen. Kunde den genomföras före den föregående aktiviteten,
placerades den före på tidslinjen. Kunde den endast genomföras efter den föregående
aktiviteten, placerades den efter på tidslinjen. På detta sätt skapades det logiska nätverket. Det
logiska nätverket visualiserades även i datorn med hjälp av programmet Gliffy och kan ses i
figur 3.
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Figur 3 - Logiskt nätverk som illustrerar beroenden och sekvenser för projektets aktiviteter.
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3.1.3 Tidsplan
Då det logiska schemat färdigställts skapades en tidsplan i form av ett GANTT-schema och en
milstolpeplan med hjälp av programmet Microsoft Excel. Milstolpeplanen beskriver
projektets milstolpar och grindhål, vilka tillsammans skapar en ram för tidsplanen. GANTTschemat skapades genom att veckonummer, samt vilka dagar som skulle användas till att
arbeta med projektet sattes upp. Därefter sattes milstolpar och uppskattad tid för varje
arbetspaket in. Tidsplanens milstolpeplan redovisas i tabell 1. Tidsplanen i sin helhet kan ses i
bilaga 1.
Tabell 1 – Milstolpeplan som beskriver projektets milstolpar och grindhål, vilka tillsammans skapar en ram för
tidsplanen.

Projektfas
Projektplanering

Milstolpar

Grindhål

Färdigdatum

Avstämning med UG

2016-02-02

Uppdragsgivare

Inlämning Projektplan

2016-02-08

Robin

Projektplan godkänd
Förstudie

Inlämning av rapport,
metodikdel

Examinator
2016-03-21

Metodikdel rapport
godkänd
Produktspecifikation

Produktspecifikation
klar, visa för UG

Konceptval

Konceptval
presenteras för UG

Redovisning

Presentation av arbete
+ utställning

2016-03-25

Konceptval godkänd

Opponering
Korrigerande och
färdigställande av
rapport
Rapport godkänd

Robin
Uppdragsgivare

2016-04-12

Robin

2016-04-12

Uppdragsgivare

v.21

Robin

Presentation godkänd
Inlämning av rapport

Robin
Examinator

Produktspecifikation
godkänd

Rapport

Ansvarig

Examinator
2016-05-30
2016-06-08

Robin
Examinator

2016-06-17

Robin
Examinator

3.1.4 Riskanalys
För att identifiera eventuella risker med projektet fördes en diskussion angående detta med två
andra studenter som hade samma uppdragsgivare. Diskussionen ledde till att ett antal risker
kunde identifieras och dokumenteras. Därefter skapades en mini-riskanalys med hjälp av
programmet Microsoft Word där risker samt deras sannolikhet, konsekvens, riskfaktor och
åtgärd beskrevs (se tabell 2).
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Tabell 2 – Mini-riskanalys som beskriver risker med projektet, samt riskernas sannolikhet, konsekvens, riskfaktor
och åtgärd.

Mini-riskanalys
Riskbeskrivning

S K

R

Åtgärd

Långa väntetider för information från uppdragsgivare

5 5

25

Avtala rimlig väntetid samt
mötesfrekvens med UG

idébrist

2 5

10

Idegenereringsworkshop

Delar av förstudie går ej att genomföra pga. ej passande datum

5 4

20

Hitta alternativ input

Missar viktig teknisk information

5 5

25

Täta avstämningar med UG

Resultat som inte är i linje med UGs vision

2 5

10

Täta avstämningar med UG,
Lägg stor vikt på produktspec

Dataförlust, förlust av skisser och dylikt.

3 5

15

Back-up på Its learning

Låg prioritet från uppdragsgivare

3 4

12

Diskutera ambitionsnivå innan
genomförandefasen inleds

Dålig dokumentation

3 5

15

Skapa rutiner

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

Projekt för stor omfattning

3 5

15

Avgränsningar i samråd med
handledare

Material och utrustnings - brist

2 4

8

Ta hjälp från skolan

Brist i kompetens

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

Tvärfunktionellt arbete

Konstruktion svår att montera

2 5

10

Tvärfunktionellt arbete

Konstruktion utanför budget

3 5

15

Tvärfunktionellt arbete

Oklar problemformulering

5 5

25

Skriv i samråd med handledare

Tidsplan krockar med kursschema i annan kurs

2 3

6

Ta ikapp förlorad tid vid annat
tillfälle

Svårighet att hitta brukare

4 5

20

Lägg ytterligare tid på
förstudie

Integration av kaffemaskinen med projektets andra del fungerar
ej.

4 5

20

Kontinuerliga avstämningar i
projektets gång

24

3.2 Förstudie
När projektet planerats inleddes en förstudie. Litteraturstudier genomfördes, vilka resulterade
i att motiverade metodval kunde göras. Litteraturstudier gjordes innan start av en projektfas,
under en projektfas samt efter en projektfas. Under förstudien genomfördes även en
intressentanalys, en brukaranalys, en ergonomisk analys, en konkurrentanalys, en insamling
av teknisk information och en formanalys, samt studier för intervjumetodik. Tid lades åt att
skapa förståelse för uppdraget, identifiera liknande produkter och intervjua dess brukare. Tid
spenderades även åt att hitta problemområden hos dagens produkter samt åt att ta reda på vad
som efterfrågas på dagens marknad.
3.2.1 Intressentanalys
För att identifiera alla tänkbara intressenter fördes det diskussion angående detta med två
andra studenter med liknande projekt och med samma uppdragsgivare. Då alla intressenter
identifierats, pekades nyckelintressenter ut och deras inflytande bedömdes. Intressentanalysen
resulterade i att fyra nyckelintressenter identifierades, två med stort inflytande och två med
mycket stort inflytande. De nyckelintressenter som visade sig ha mycket stort inflytande var
brukare och arrangörer. Analysen sammanställdes med hjälp av programmet Microsoft Excel
och kan ses i tabell 3.
Tabell 3 - Intressentanalys som beskriver alla tänkbara intressenter för projektet samt pekar ut de intressenterna
med stort och mycket stort inflytande.
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3.2.2 Intervjumetodik
Inför varje intervju som utfördes under projektet, sammanställdes det på förhand ett dokument
med förutbestämda frågor. Dessa frågor var öppna och gav möjlighet till vidare diskussion.
För att göra intervjuerna mer avslappnade, valdes det att vid ett lämpligt tillfälle under varje
intervju be om en rundvandring. Rundvandringarna gav möjlighet för ytterligare observation
av verksamheten, samt möjlighet till att ställa följdfrågor. Detta resulterade i djupare och mer
kvalitativ information. Då följdfrågor ställdes under rundvandringarna, blev det också lättare
för den intervjuade personen att förstå vilken information som efterfrågades.
3.2.3 Brukaranalys
När nyckelintressenterna med störst inflytande hade identifierats och intervjumetodik
bestämts, inleddes brukaranalysen. Det första som gjordes var att kontakta företag som
arrangerade event och var brukare av liknande produkter.
Det första företaget som kontaktades var CoffeeCow AB. CoffeeCow AB är ett företag som
försörjer sig på kaffeservering och har sitt säte i Stockholm, Göteborg och Malmö. De arbetar
med catering, promotion och kaffeservering på festivaler. Företaget startades år 2002 och har
sedan dess serverat cirka 1,2 miljoner koppar kaffe. Företaget har sju heltidsanställda och
anställer mer personal under korta tidsintervall, vid behov. Den personal som anställs under
korta tidsintervall, har oftast ingen erfarenhet av den kaffeutrustning som används. Personen
som kontaktades var verkställande direktör (VD) för företaget, Johannes Mårlöv. Han gav
inbjudan till att den 17:e februari 2016, vara med och arbeta på ett promotionuppdrag på
Stockholm centralstation. Denna möjlighet togs vara på, då det innebar direkt kontakt med
brukare och hantering av den kaffeutrustningen som används vid event. Ett underlag för
intervju med brukare och VD, i form av ett dokument, sammanställdes utifrån
semistrukturerad intervjumetodik.
Besöket på CoffeeCow bestod av en heldags deltagande i arbete på ett promotionuppdrag, på
Stockholms centralstation. Dagen startade på CoffeeCows huvudkontor i Djurgården. Arbetet
inleddes med att brygga 45 liter kaffe och överföra det till termosar. Kaffet bryggdes med
hjälp av två olika kaffemaskiner. En kaffemaskin som använde frystorkat kaffe och en maskin
som använde bryggkaffe. Kaffet bryggdes direkt ned i termosar med hjälp av slangar som
sattes fast på kaffemaskinernas utlopp, vilket kan ses i figur 4.
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Figur 4 - Kaffebryggning direkt ned i termosar med hjälp av slang.

När allt kaffe var bryggt transporterades detta, tillsammans med annan utrustning för
promotion, till Stockholms centralstation. Därefter startades arbetet med att servera kaffe.
Kaffet serverades från en stationerad termos samt med hjälp av kafferyggsäckar. När arbetet
var klart, genomfördes intervjuer med anställd personal samt med VD för företaget.
Intervjuerna gav information om vad företaget önskar och behöver av en kaffemaskin. Ett
exempel på något de saknade och önskade ha i framtiden var en kaffemaskin som är lätt att
förstå samt använda. Ett annat exempel var att de önskade ha en kaffemaskin som underlättar
marknadsföring. En rundvandring på CoffeCow´s huvudkontor kunde även göras.
Rundvandringen resulterade i att företagets kaffeutrustning kunde observeras. Den resulterade
även i att frågor kunde ställas under tiden, vilka gav förståelse för hur kaffeutrustningen
fungerar. Dokumenten med frågor inför intervjuer och svar på dessa frågor kan ses i bilaga 2.
Utöver intervjuer gjordes även observationer under arbetets gång. Hantering av
kaffeutrustningen gjordes utan erfarenhet, vilket gav en inblick i arbetet som nyanställd på
CoffeeCow AB. Typisk kaffeutrustning som företaget använder sig av kan ses i figur 5.
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Figur 5 - Typisk kaffeutrustning i form av kaffemaskiner, kafferyggsäckar och kantiner som CoffeeCow AB använder
sig av.

En annan nyckelintressent som kontaktades var Löfbergs Arena. På Löfbergs Arena
arrangeras flera olika typer av event och sammanlagt bryggs cirka åtta till tio ton kaffe per år
till dessa. Inuti Arenan fanns stationerade kaffemaskiner på arenans långsidor, kortsidor, i
arenans kiosker samt resturanger. Kaffet bryggs på plats och överförs ibland till termosar som
förs ut runtom i arenan. Vid vissa tillfällen åker även personal på Löfbergs arena ut på
mässor. De tar då med sig kaffeutrustning i form av termosar och kantiner som kan ses i figur
6.
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Figur 6 - Kaffeutrustning i form av 8-liters termosar och 18-liters kantiner som Löfbergs Arena tar med sig till
mässor.

Personen som kontaktades på Löfbergs Arena heter Karl Otto Hjort och var mat, dryck och
eventansvarig. Han var villig att intervjuas och visa den kaffeutrustning som används. Ett
dokument för att genomföra intervju med Karl Otto Hjort sammanställdes utifrån
semistrukturerad intervjumetodik. Därefter genomfördes besöket och intervjun den 25:e
februari 2016. Intervjun resulterade i att information kunde erhållas om vad företaget önskar
och behöver av en kaffemaskin. Ett exempel på något de saknade och önskade ha i framtiden
var en kaffemaskin som gav god feedback till användaren. Dokumentet med frågor inför
intervjuen och svar på dessa frågor kan ses i bilaga 3. Även en rundvandring i Arenan gjordes,
där möjlighet fanns för att observera och ställa frågor kring den kaffeutrustning som används.
Rundvandringen resulterade i att förståelse för hur kaffeutrustningen fungerar erhölls. Typisk
kaffeutrustning som används på Löfbergs Arena kan ses i figur 7.
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Figur 7 - Typisk kaffeutrustning i form av kaffemaskiner som används på Löfbergs Arena.

Intervjuer med brukare har även resulterat i att problem funnits med dagens termosar. I
dagsläget begränsar de termosar som finns tillgängliga till viss del hur kaffe serveras på event,
genom att de är otympliga och tunga att bära.
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3.2.4 Ergonomisk analys
Den ergonomiska analysen gjordes vid användning och observation av liknande produkter
under förstudien. Under brukaranalysen, då CoffeeCow AB samt Löfbergs Arena besöktes,
gjordes observationer, intervjuer och analyser vid användning av deras produkter. Fokus låg
på att analysera produkternas ergonomi ur kognitiv, fysisk och emotionell synvinkel.
Analyserna resulterade i att ett antal problemområden identifierades.
De kognitiva analyserna som gjordes, utgick från några av de principer som beskrivs av
(Norman, 2013). Vid använding av liknande produkter, märktes det att produkterna ofta hade
många alternativ för val av bryggning (se figur 8).

Figur 8 – Kaffemaskin med väldigt många alternativ i val av bryggning.

Som ny brukare av dessa produkter var det svårt att förstå hur de skulle brukas. Enligt
Norman (2013) behöver människor signifiers, vilka talar om var och hur handlandet ska ske.
Människor letar efter ledtrådar som ska tala om för dem hur de ska göra. Finns inte dessa blir
produkten svår att förstå. De produkter som analyserades hade många alternativ när det kom
till val av bryggning, men inget som talade om för brukaren hur handlandet skulle ske. Detta
visade på att det var något som saknades i dessa produkters design. För att lösa några av
problemen med förståelse av produkterna hade de företag som besöktes satt upp egna lappar
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som talade om för brukaren hur produkten ska brukas (se figur 9). Att lösa problem på detta
sätt beskriver Norman (2013) på följande sätt: ”Whenever you see hand-lettered signs pasted
on doors, switches, or products, trying to explain how to work them, what to do and what not
to do, you are also looking at poor design” (Norman, 2013).

Figur 9 – Påklistrade lappar på kaffemaskin, som talar om för brukaren vad den skall göra.

En annan sak som analyserades var maskinernas förmåga att ge feedback till användaren.
Enligt Norman (2013) är feedback mycket viktigt för att brukaren ska förstå att maskinen
svarar på det som gjorts, så att inte användaren exempelvis trycker på samma knapp flera
gånger. Det är också viktigt med rätt typ av feedback till brukaren. Produkten ska inte ge
feedback som är störande eller irriterande. Under den ergonomiska analysen var det tydligt att
produkterna inte gav någon feedback alls till brukaren. Detta innebar risker som till exempel
dubbelbryggning med kaffemaskinerna, vilket i sin tur kunde leda till översvämmningar och
brännskador. En ytterligare faktor som studerades, var vart viktiga reglage var placerade på
kaffemaskinerna. Det visade sig att de kaffemaskiner som analyserades ofta hade reglage
placerat långt ned.
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Problemområden som hittades under den kognitiva delen av den ergonomiska analsyen var
sammanfattningsvis att:


Kaffemaskinerna hade obegripliga displayer och/eller obegripliga fysiska
knappalternativ/ikoner (se figur 10).



Det var omöjligt att se och förstå hur mycket kaffe som fanns kvar i kanistrarna
(behållare som förvarar frystorkad dryck) utan att öppna kaffemaskinen (se figur 11).



Det var svårt att som ny brukare förstå hur kaffemaskinerna skall brukas.



Kaffemaskinerna inte gav någon feedback till brukaren vilket ledde till risker som till
exempel dubbelbryggning och översvämning.



Det krävdes "påklistrade lappar" för att veta vilken knapp på maskinerna som gick till
kaffe, choklad eller andra dryckesalternativ, samt till val av bryggmängd.

Figur 10 - Exempel på kaffemaskin med svårförståelig display och knappalternativ.
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Figur 11 - Kaffemaskin som inte visar hur mycket frystorkat kaffe som finns kvar i kanistrarna utan att öppna
maskinen.

Den fysiska delen av den ergonomiska analysen resulterade i att följande problemområden
kunde identifieras:


Kaffemaskinerna var otympliga och tunga att bära.



Kaffeöverföring till termosar gjordes med slangar, vilka trycktes fast på maskinernas
utlopp. Detta ledde till brännskador då slangens hölje blev varmt och att kaffe spilldes
ut och skvätte (se figur 12).



Tunga och repetitiva lyft gjordes ofta med termosar och kantiner (se figur 13).



Termosar som användes var svåra att bära och lyfta vilket ledde till att flera personer
krävdes för att lyfta dem.



Då det inte fanns möjlighet för vatteninkoppling gjordes ytterligare lyft med pump och
extra vattentankar.
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Figur 12 - Kaffeöverföring med slang vilket ledde till att brukaren brände sig på slangen och kaffe spilldes ut.

Figur 13 - Tunga och repetitiva lyft med termosar.
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Den emotionella delen av den ergonomiska analysen resulterade i att följande kunde
identifieras:


När kaffe spilldes ut och skvätte vid överföring av kaffe från maskin till termos kändes
inte arbetsplatsen säker.



Kaffemaskinerna uttryckte ingen robusthet. Med robusthet menas i detta fall
kaffemaskinernas förmåga att kunna brukas och transporteras i miljöer där stora
påfrestningar på utrustningen kan uppkomma.



Ingen av kaffemaskinerna stack ut ur mängden, ur ett designperspektiv. De flesta hade
liknande formspråk.

3.2.5 Konkurrentanalys
Konkurrentanalysen inleddes med att använda internet för att hitta företag som erbjöd
liknande kaffemaskiner. Kaffemaskiner som använder frystorkad dryck var de produkter som
söktes i första hand, då detta projekt haft som mål att utveckla en kaffemaskin för event som
använder frystorkad dryck. Dock söktes även andra typer av kaffemaskiner för inspiration. De
produkter som hittades, analyserades för att hitta problemområden, samt för att få inspiration
och information om vad som fanns tillgängligt på dagens marknad. Fokus låg på att undersöka
konkurrerande produkters formspråk, färg, design och funktionalitet för att hitta områden att
förbättra.
Då den produkt som ska utvecklas ska kunna överföra kaffe till termosar, analyserades även
några olika typer samt storlekar av termosar för att skapa en uppfattning om funktionalitet och
ungefärliga dimensioner på dessa. Analysen av termosar gjordes på de termosar som
uppdragsgivaren 3TEMP AB i dagsläget använder sig av. Termosarna tillverkas av företaget
Zojiruchi och finns i storlekarna: 2,5 liter, 3,8 liter, 5,7 liter och 7,6 liter. Termosarna har
diametrar från 190 millimeter till 232 millimeter.

För att fylla termosarna används ett

centrerat inlopp på termosens ovansida. För att sedan överföra kaffe från termosarna till
exempelvis en kaffekopp, används en tappkran (ett reglage som trycks ned).
De kaffemaskiner som analyserats, kommer bland annat från företagen Crem, Scanomat och
Coffeepro. Det första som analyserades på de konkurrerande produkterna, var huruvida de
kunde överföra kaffe till termosar. Det visade sig att kaffemaskinerna endast kunde överföra
kaffe till mindre termosar eller kaffekannor. En befintlig produkt som erbjöd överföring till
stora termosar, kunde inte hittas. Nästa sak som analyserades, var produkternas möjlighet att
erbjuda olika dryckesalternativ. Detta varierade mellan produkterna. Majoriteten av dem
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erbjöd tevatten och kaffe. Några produkter erbjöd även varm choklad och kaffe med topping.
En ytterligare sak som analyserades var höjd och bredd på kaffemaskinerna. Det var tydligt att
de flesta kaffemaskinerna var höga och inte hade stor bredd, vilket gör dem mindre stabila
(Nationalencyklopedin, 2016). Vad gäller de konkurrerande produkternas funktionalitet,
formspråk, färgval och design, var det tydligt att de flesta var väldigt lika varandra.
Produkterna var relativt höga, hade två till tre utlopp längst ned på framsidan och hade
kanistrar som var instängda bakom en dörr. Det fanns ingen möjlighet att se mängd innehåll
kvar i kanistrarna utan att öppna dörren. De flesta kaffemaskinerna gav inte heller någon
feedback till dess brukare. Produkternas färg var ofta grå aluminium och deras utseende var
ofta rektangelformat. Något som var tydligt, var också att de flesta produkterna hade
konventionella menyval och inga touchdisplayer. Dessa menyval bestod av en mängd knappar
med olika ikoner för val av bryggmängd, styrka och sort. Det fanns dock några kaffemaskiner
som stack ut med sitt formspråk och sin funktionalitet. En kaffemaskin hade bland annat
utstickande kanistrar där mängd frystorkad dryck som fanns kvar i kanistrarna kunde ses.
Denna maskin hade även utbytbart hölje i olika färger som till exempel grön, röd och svart.
En annan maskin använde sig av en touchdisplay för att göra val av dryck och mängd. Vissa
maskiner visade även temperaturen på vattnet i vattentanken.
De största problemområden som kunde identifieras hos konkurrerande produkter var deras
brist på förmåga att överföra kaffe till termosar, deras höjd som gjorde dem svåra att hantera
och transportera, deras menyval som innehöll mängder av knappalternativ, deras möjlighet att
ge feedback till användaren, samt att de inte visade mängd innehåll kvar i kanistrar utan att
behöva öppna maskinen.
3.2.6 Teknisk information
Förståelse för ingående komponenter och funktionalitet hos kaffemaskinen som ska utvecklas
i detta projekt, har erhållits från uppdragsgivare. Kaffemaskinen ska ha en inbyggd vattentank
med storlek 5-30 liter. Vattentanken förses med vatten genom en inloppsventil från en
vattenkälla. Vattnet i vattentanken värms upp med hjälp av tre stycken element på 3kW
vardera. Vattentanken har ett överflödesskydd och en nivåmätarpinne som känner av när mer
vatten behöver sugas in. Kaffemaskinen ska ha behållare som kallas kanistrar, vilka förvarar
den frystorkade drycken. Kanistern har en inbyggd skruv som skruvar ut rätt mängd
frystorkad dryck, (15g per liter vatten) till ett mixersystem där den frystorkade drycken
blandas med uppvärmt vatten. Mixersystemet överför sedan den blandade drycken till
utloppet på kaffemaskinen. Då kapaciteten för maskinen är för liten eller vatteninkoppling
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saknas, kan en extern vattentank tillsammans med en pump användas tillsammans med
kaffemaskinen. Vid transport kan vibrationer uppstå, därför ska någon form av
isoleringsmaterial användas för att motverka dessa.
Utöver teknisk information från uppdragsgivare, har förståelse om funktionaliteten hos
liknande kaffemaskiner på marknaden erhållits genom att under brukaranalysen öppna och
undersöka kaffemaskiner som använder sig av frystorkat dryck. Ett exempel är kaffemaskinen
med frystorkad dryck som CoffeeCow AB använder sig av. Maskinen öppnades för att se hur
kanistrar fylls och sedan överför kaffe till mixersystemet.
3.2.7 Formanalys
För att hitta de karaktäristiska drag som skulle ge produkten sitt formspråk lades mycket tid åt
att hitta inspiration på internet. Målet var att hitta en balans med former, färger och detaljer
som skulle ge produkten en utstickande design som både var lätt att förstå och på ett
emotionellt sätt visade brukarvänlighet. Att få med detaljer från uppdragsgivarens andra
produkter i designen var också något som söktes. När formspråket bestämts valdes det att
redovisa det i ett visuellt tema med hjälp av bilder med efterfrågade karaktäristiska drag.
Resultatet av formanalysen sammanställdes med hjälp av programmet Microsoft Powerpoint
och kan ses i figur 14.

Figur 14 - Visuellt tema som visualiserar det efterfrågade formspråket i form av bilder med efterfrågade
karaktäristiska drag.
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3.3 Produktspecificering
Produktspecificeringen resulterade i att en funktionsanalys samt en produktspecifikation
kunde upprättas. Dessa beskriver vad som ska åstadkommas med projektet och definierar vad
produkten ska utföra.
3.3.1 Funktionsanalys
Funktionsanalysen har sammanställts utifrån allt som tagits reda på under förstudien.
Resultatet av funktionsanalysen innehåller därmed en koncentrerad sammanfattning av vad
produkten ska utföra. Det första steget som togs för att sammanställa funktionsanalysen var
att med hjälp av den information som erhållits under förstudien, sätta upp funktioner som
produkten ska utföra. Huvudfunktionen att tillhandahålla kaffe bestämdes. Därefter
definierades de delfunktioner som var nödvändiga för att produkten skulle kunna utföra
huvudfunktionen. Efter det definierades även de stödfunktioner som stödjer och underlättar
produktens användning. Det sista som gjordes var att klassificera funktionerna som
nödvändiga eller önskvärda. När båda sätten att klassificera funktioner användes, blev
resultatet att fler funktioner kunde definieras. Nästa steg var att bestämma funktionsområde
för funktionerna. Funktionerna sorterades i följande funktionsområden: basfunktioner,
ergonomi, säkerhet och konstruktion. Detta gjordes för att förtydliga funktionsanalysen. Ett
utdrag ur den färdigställda funktionsanalysen, som visar produktens huvudfunktion samt
några av de basfunktioner som definierats för produkten, kan ses i figur 15. Den fullständiga
funktionsanalysen kan ses i bilaga 4.

Figur 15 – Utdrag ur funktionsanalysen som visar produktens huvudfunktion samt några av de basfunktioner som
produkten ska utföra.
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3.3.2 Produktspecifikation
Utifrån funktionsanalysen, uppdragsbeskrivningen och kompletterande information om krav
och önskemål, sammanställdes en produktspecifikation med 35 kriterier. Det första steget som
togs var att definiera kriterier som produkten skulle uppfylla. Därefter avgjordes det för varje
kriterium om det var ett krav eller önskemål, samt hur viktigt det var. En viktning med en
viktfaktor från 1 till 5 av kraven och önskemålen gjordes, där 1 stod för mindre viktigt och 5
stod för mycket viktigt. Kraven och önskemålen klassificerades sedan som funktionella eller
begränsande för utformningen av produkten. För att förtydliga innebörden gjordes även en
omformulering av vissa kriterier. Slutligen fick kriterierna även en cell-klassning som
beskriver livscykelfas och inverkande aspekter för varje enskilt kriterium. Denna cellklassning gjordes enligt Olssons kriteriematris, vilken beskrivs av Johannesson et al. (2013)
och kan ses i tabell 4. Produktspecifikationen sammanställdes med hjälp av programmet
Microsoft Excel och resultatet av den kan ses i tabell 5.
Tabell 4 – Olssons kriteriematris som beskriver produkters livscykel och inverkande aspekter.

Livscykelfas
Alstring
(Utveckling, konstruktion, mm.)

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

Avyttring
(Försäljning, distribution, mm.)

Brukning
(Installation, användning, underhåll, mm.)

Eliminering
(Borttransport, återvinning, förstöring, mm.)

Process

Miljö

Människa

Ekonomi

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4
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Tabell 5 – Produktspecifikation som beskriver vilka kriterium produkten ska uppfylla i form av önskemål och krav.
Kriterienummer

Cellklass.

Kriterium

Krav,
Funktion.,
önskemål (K,
Omformulering
begräns. (F, B)
Ö), vikt (1-5)

1

4.3

Kaffemaskinen ska vara lätt att
använda och förstå

Ö, 5

F

2

4.3

Vara tydligt när frystorkat kaffe ska
fyllas på

Ö, 3

F

3

4.3

Val av mängd kaffe/varmdryck som
ska bryggas, ska vara tydligt

Ö, 4

F

4
5

1.3
4.3

Uttrycka robusthet och kvalitet
Medge individanpassning

Ö, 4
Ö, 3

B
F

obero. individens längd

6

4.3

Medge återkoppling

Ö, 3

F

Maskinen ger feedback

7

1.3

Förhindra spill av kaffe/varmdryck

Ö, 4

B

8

4.3

Förhindra belastningsskador

Ö, 3

B

9

1.3

Maximera felsäkerhet

Ö, 3

B

10

2.1

Ska kunna producera 96 L Kaffe/h

K

B

Enligt 3temp

11

2.1

Ska drivas med 9 kW

K

B

Enligt 3temp

12

1.1

Ska ha en inbyggd vattentank

K

B

13

1.1

Ska ha någon form av kanistrar som
förvarar frystorkad dryck

K

B

14

1.1

Ska ha ett mixersystem där frystorkat
kaffe blandas med varmvatten

K

B

15

1.3

Ska gå att använda utan
vatteninkoppling med hjälp av pump
och extern vattentank

K

F

16

1.3

Ska gå att använda med extern
varmvattentank då kapaciteten inuti
maskinen är för liten

K

B

17

1.1

Ska med hjälp av 3temps teknologi,
fylla och värma vatten i maskinen

K

B

18

1.3

Ska gå att överföra kaffe till olika
termosstorlekar

K

F

19

1.3

Underlätta rengöring

Ö, 2

B

20

1.3

Underlätta avkalkning

Ö, 2

B

21

1.2

K

B

22

1.2

Ö, 4

B

23

1.3

Ö, 4

F

24

1.3

Ska vara robust
Skydda komponenter inuti
kaffemaskinen
Erbjuda variation i bryggmängd,
varmdrycks-val, termosstorlek
Visa vattentemperatur

Ö, 4

F

25

1.3

Underlätta service

Ö, 2

B

26

1.3

Ö, 5

B

27

1.4

Ö, 4

F

28

1.3

Vara stabil
Erbjuda anpassningsbar
marknadsföring
Ska minimera kladd i kanistrar

Ö, 2

B

29

1.1

Minimera risk för stopp i kanistrar pga.
av att vätska läckt in

Ö, 2

B

30

1.1

Konstruktionen ska underlätta för
montering och tillverkning

Ö, 2

B

31

1.3

Ö, 3

F

32

1.3

Ö, 4

F

färgval

33

1.3 /(1.4)

Ö, 4

F

Ex. ”raketfötter”

34

1.4

Ö, 4

F

35

1.4

Ö, 4

F

Ha en design med former som sticker
ut från dagens kaffemaskiner
Val av färger som får maskinen att
sticka ut från mängden
Få med detaljer/karaktärsdrag som
3temp använder sig av
Utnyttjar 3temp teknologi för smarta
termosar och maskin
Erbjuda backup då något slutar fungera

God kognitiv ergonomi

Lätt att brygga rätt
mängd kaffe

Ha god fysisk ergonomi
Förhindra att fel på
maskin leder till skador

Klara påfrestningar

Underlättar transport
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3.4 Konceptutveckling
När produktspecifikationen sammanställts startade arbetet med att utveckla koncept. Det
första som gjordes var att med hjälp av två olika idégenereringsmetoder försöka ta fram både
idéer på funktioner från funktionsanalysen och på hur man kan lösa problem som hittats under
förstudien. När idégenerering gjorts har de framtagna idéerna använts för att skapa koncept
med hjälp av en konceptgenerering. När koncepten tagits fram har de dåliga koncepten
eliminerats och de kvarvarande koncepten visualiserats samt utvärderats. När utvärderingen
gjorts har de tre bästa koncepten skissats och renderats med hjälp av blyertspennor samt
markerspennor. Koncepten har sedan visats upp och beskrivits för uppdragsgivaren, där
uppdragsgivaren fått göra ett konceptval.
3.4.1 Idégenerering
För att ta fram idéer användes först metoden 6-3-5 med anställd personal på Semcon AB, se
figur 16. Metoden tillämpades för att hitta lösningar på två funktioner ur funktionsanalysen.
För att lyckas med metoden skapades en mall som skrevs ut och gavs ut till deltagarna. Totalt
var tio personer delaktiga under idégenereringen. Dessa delades in i två grupper om fem
personer.
Den första funktionen som metoden tillämpades på, var hur kaffe/varm dryck kan överföras
från en kaffemaskin till en termos. Några exempel på idéer som kom fram var att man kan
överföra kaffe från maskin till termos med hjälp av slang, kran, fasta stag för olika
termoshöjder och tratt med kant.
Den andra funktionen som metoden tillämpades på var hur överföring av kaffe/varm dryck
kan anpassas till olika höjd och storlekar på termosar. Några exempel på idéer som kom fram
för denna funktion var att maskinen har flera utlopp med olika höjd, slang med tratt, justerbart
utlopp i höjdled samt höj och sänkbara ben.
Alla framtagna idéer från denna idégenerering sammanfattades och sorterades med hjälp av
programmet Microsoft Word. Resultatet återfinns i bilaga 5.
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Figur 16 - Idégenerering med hjälp av metoden 6-3-5 med anställd personal på Semcon AB.

Nästa metod som användes för att ta fram idéer var Brainsketching. Denna metod tillämpades
på sex stycken funktioner från funktionsanalysen. Dessa funktioner gav följande
frågeställningar:
1. Hur kan kanistrar utformas för att visa hur mycket innehåll som finns kvar i dem?
2. Hur kan kanistrar utformas så att påfyllning av dem är ergonomisk?
3. Hur kan spill/skvätt undvikas vid överföring av kaffe från kaffemaskin till termos?
4. Hur kan menyval för val av sort av dryck och mängd utformas?
5. Hur kan en kaffemaskin utformas så att möjlighet finns för att anpassa designen av
maskinen för marknadsföring?
6. Hur kan robusthet uttryckas i designen?
Metoden genomfördes med tre personer, med hjälp av A3-ark och skisspennor, där fyra till
fem rundor gjordes på varje funktion, vilket resulterade i ett antal idéer. Några exempel på
idéer som togs fram för att lösa frågeställningarna var följande:
Lösningar för frågeställning 1:
-

En nivåmätare som mäter nivå på innehållet i varje kanister och sedan visar detta på en
display.

-

En våg under varje kanister som väger mängd pulver som finns kvar i kanistrarna och
sedan visar detta på en display.
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Lösningar för frågeställning 2:
-

Utstickande kanistrar som öppnas och fylls på, där maskinen är höj och sänkbar för
individanpassning.

-

Kanistrar som sitter inuti maskinen, som kan tas ut och fyllas på.

Lösningar för frågeställning 3:
-

Tratt på utlopp.

-

Höj- och sänkbart utlopp.

Lösningar för frågeställning 4:
-

Vridreglage för val av mängd dryck.

-

Touch-display.

Lösningar för frågeställning 5:
-

Utbytbart skal.

-

Belysning som har olika färgval.

Lösningar för frågeställning 6:
-

Gummikanter på maskinen.

-

Maskin med få utstickande detaljer.

Alla idéer som kom fram med metoden Brainsketching sammanställdes sedan i textform med
hjälp av programmet Microsoft Word och återfinns i bilaga 6.
3.4.2 Konceptgenerering
Då idégenereringsfasen var klar beslutades det att börja med att göra en grov sållning för att ta
bort de minst realiserbara idéerna. De kvarvarande idéerna, motsvarande dellösningar på
delfunktioner, kombinerades sedan för att skapa totallösningar/koncept. För att göra detta
användes en morfologisk matris, där delfunktioner och dellösningar lades in och
kombinerades med hjälp av polygoner se figur 17.
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Figur 17 – En första version av en morfologisk matris med inritade polygoner.

Den framtagna matrisen gav möjlighet till ett stort antal kombinationer av dellösningar. För
att begränsa antalet möjliga kombinationer valdes det att gå tillbaka ett steg i processen. Det
analyserades om alla delfunktioner var relevanta att ha med i den morfologiska matrisen.
Efter analysen, valdes det att kombinera vissa av delfunktionerna till en och samma
delfunktion då de liknade varandra. Vissa av de delfunktioner som användes i den första
versionen av den morfologiska matrisen skulle snarare klassats som stödfunktioner, då de inte
bidrog till att lösa huvudfunktionen för produkten. Dessa funktioner användes inte då en ny
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morfologisk matris skapades. Den nya matrisen resulterade i att åtta totallösningar/koncept
togs fram (se figur 18).

Figur 18 – Den slutgiltiga morfologiska matrisen där åtta koncept togs fram.

3.4.3 Eliminering av koncept
För att utvärdera om de framtagna koncepten ur den morfologiska matrisen var värda att ta
vidare, valdes det att eliminera de koncept som visade sig lösa delfunktionerna dåligt. Detta
gjordes med hjälp av en elimineringsmatris. I detta fall verkade alla de åtta koncepten vara
realiserbara. Dock var det fyra koncept (koncept 1, 2, 3 och 5) som var svåra att bedöma om
de uppfyllde kravet att kunna överföra kaffe, oberoende termosstorlek, och samtidigt ha
robust konstruktion. Detta analyserades och resulterade i att koncepten togs vidare med viss
begränsning. Begränsningen innebar att koncepten var tvungna att ha ett justerbart utlopp i
höjdled, samt att kaffemaskinen var tvungen att ha höj och sänkbara ben för att tas vidare.
Under analysen kunde även ett nionde koncept tas fram, som valdes att ta vidare som koncept
9. Resultatet blev alltså att nio koncept togs vidare. Elimineringsmatrisen återfinns i bilaga 7.
3.4.4 Visualisering av koncept
För att få en tydligare bild av de framtagna koncepten skapades en mall som var inspirerad av
de konkretiseringsverktyg som beskrivs av Michanek & Breiler, (2007). I mallen beskrivs och
skissas konceptet, samt eventuella risker med det pekas ut. Den framtagna mallen användes på
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alla nio koncept. Konceptens unika funktioner beskrevs och skissades ned i mallen.
Eventuella risker pekades även ut för varje koncept. Den framtagna mallen, samt alla de nio
beskrivna och skissade koncepten kan ses i bilaga 8. I figur 19 kan ett exempel ses, där
koncept 9 är beskrivet och skissat.

Figur 19 – Ett exempel på en visualisering där koncept 9 är skissat och beskrivet.
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3.4.5 Konceptutvärdering
Då de nio koncepten visualiserats med det framtagna konkretiseringsverktyget, gjordes en
slutgiltig utvärdering av koncepten. Det första som gjordes var en sållning med hjälp av en
relativ beslutsmatris enligt Pugh. En matris skapades med programmet Microsoft Excel.
Kriterier i form av krav och önskemål, från produktspecifikationen, tillsammans med samtliga
koncept sattes in i matrisen. Koncept 6 valdes som referens. Sedan jämfördes samtliga
koncept mot detta koncept. Resultatet visade att koncept 2 och koncept 8 var något sämre än
de andra koncepten. Trots att dessa koncept var något sämre än de andra, togs beslutet att ta
vidare alla koncept.
Då alla nio koncept togs vidare från den första sållningen, valdes det att skapa en viktad
relativ beslutsmatris enligt Pugh för ytterligare utvärdering. Även denna matris skapades med
programmet

Microsoft

Excel.

Kriterier,

i

form

av

krav

och

önskemål

från

produktspecifikationen tillsammans med de nio koncepten sattes in i matrisen.
Referenskonceptet valdes även denna gång till koncept 6. Därefter viktades kraven samt
önskemålen med en viktfaktor från 1-5, där 5 stod för mycket viktigt och 1 för mindre viktigt.
Sedan jämfördes koncepten mot referenskonceptet. Utvärderingen resulterade i att koncept 6,
koncept 5 och koncept 4 var de bästa. Resultatet av den relativa beslutsmatrisen enligt Pugh
samt resultatet av den viktade relativa beslutsmatrisen enligt Pugh kan i sin helhet ses i bilaga
9.
För att skapa mer säkerhet i resultatet valdes det att låta två andra studenter med liknande
projekt och samma uppdragsgivare göra om utvärderingen med den viktade beslutsmatrisen
enligt Pugh. Dessa personers resultat visade sig vara annorlunda. Det valdes därför att skapa
en tabell som visade rangordningen av koncepten för varje person. Därefter valdes det att
räkna ut vilken rangordning som erhålls, om varje persons rangordning kombineras. Det
bestämdes att ge koncepten poäng utefter dess placering i rangordningen. Det koncept som
låg först för varje person fick nio poäng, det som låg näst först för varje person fick åtta
poäng, det som låg på plats tre fick sju poäng osv. Efter detta summerades alla poäng för varje
koncept vilket resulterade i en ny rangordning. De fem bästa koncepten visade sig vara
koncept 4, koncept 6, koncept 8, koncept 5 och koncept 9. Rangordningen av koncepten för
varje person och den nya uträknade rangordningen kan ses i tabell 6.
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Tabell 6 - Resultatet för rangordningen av koncepten för varje person och den nya uträknade rangordningen som är
benämnt slutresultat.

Ranking +
(poäng)

Robin

Svante

Jacob

Slutresultat

1 (9 poäng)

Koncept 6

Koncept 7

Koncept 4

Koncept 4

2 (8 poäng)

Koncept 5

Koncept 9

Koncept 8

Koncept 6

3 (7 poäng)

Koncept 4

Koncept 8

Koncept 6

Koncept 8

4 (6 poäng)

Koncept 9

Koncept 4

Koncept 3

Koncept 5

5 (5 poäng)

Koncept 3

Koncept 6

Koncept 1

Koncept 9

6 (4 poäng)

Koncept 1

Koncept 5

Koncept 5

7 (3 poäng)

Koncept 7

Koncept 3

Koncept 2

Koncept 3, 7

8 (2 poäng)

Koncept 8

Koncept 1

Koncept 7

Koncept 1

9 (1 poäng)

Koncept 2

Koncept 2

Koncept 9

Koncept 2

Då den nya rangordningen hade tagits fram analyserades resultatet. Det beslutades att sålla
bort koncept 5 och koncept 8, då de ansågs lösa ett antal delfunktioner sämre än de andra
koncepten. Koncept 4 och koncept 6 var väldigt lika varandra och därför valdes det att endast
ta vidare koncept 6. Det andra konceptet som togs vidare var koncept 9. Det valdes också att
skapa ett nytt koncept. Detta koncept var en modifierad version av koncept 6 och togs vidare
för att ge uppdragsgivaren fler valmöjligheter vid konceptvalet.
3.4.6 2D-skiss och rendering
Då koncept 6, koncept 9 och en modifierad version av koncept 6 togs vidare inför
konceptvalet, valdes det att skapa mer detaljerade och renderade 2D-skisser av dessa. Detta
gjordes genom att först skissa koncepten med blyertspennor på papper och sedan använda
markerspennor för att färglägga dem. Efter färgläggningen användes pigment liners för att
tydligt markera konceptens konturer. Resultatet av dessa 2D-skisser kan ses i figur 20, figur
21 och figur 22. Dessa ska användas tillsammans med tre framtagna konceptbeskrivningar
som kan ses i bilaga 10, för att presentera de tre utvalda koncepten för uppdragsgivaren.
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Figur 20 – Renderad 2D-skiss på koncept 9.

Figur 21 – Renderad 2D-skiss på modifierad version av koncept 6.
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Figur 22 – Renderad 2D-skiss på koncept 6.

3.4.7 Konceptval
Konceptvalet gjordes på plats hos uppdragsgivaren i Arvika. Tre koncept presenterades med
hjälp av de framtagna 2D-skisserna, konceptbeskrivningarna samt de framtagna
visualiseringarna

från

konceptutvärderingen.

Ett

koncept

presenterades

i

taget.

Uppdragsgivarens COO & Technical manager, Peter Larsson tillsammans med ansvarig för
Mechanical design & Engineering, Jarl Nilson granskade koncepten och gjorde ett val.
Det vinnande konceptet blev koncept 6 (se figur 22), med vissa kommentarer gällande vissa
funktioner. En kommentar gällde utloppet med slang. De ansåg att utformningen på slangen i
den modifierade versionen av koncept 6, som kan ses i figur 21, var något bättre och att den
utformningen skulle has i åtanke under konstruktionsfasen. En annan kommentar gällde sättet,
som beskrivits i konceptbeskrivnigen, att med hjälp av belysning i form av Light Emitting
Diode (LED), visa innehållet i kanistrarna. De ansåg att det var fördelaktigt om denna
belysning endast visade när det var dags att fylla på kanistrarna, istället för att visa exakt nivå
i dem. Dessa kommentarer behandlades i konstruktionsfasen.
Det vinnande konceptet har inbyggd vattentank för varmvatten, inbyggda mixersystem,
kanistrar, motorer till kanistrar och pumpar. Kanistrarna innehåller frystorkad dryck eller
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pulver. Varje kanister har en våg under sig som väger mängd frystorkad dryck i kanister.
Konceptet har två sätt att överföra kaffe på. Det ena sättet används för att fylla större
termosar. Där sker överföringen med hjälp av en värmeisolerad slang med munstycke, vilket
resulterar i att termosarna inte behöver lyftas. Det andra sättet att överföra kaffe är genom ett
vanligt utlopp, vilket är placerat högt upp på kaffemaskinens framsida. Varm dryck pumpas
med hjälp av de ingående pumparna upp till utloppet. Detta utlopp används för att fylla
mindre termosar och kaffekoppar. För att undvika spill vid överföring, är detta utlopp möjligt
att justera i höjdled. Detta gör att även väldigt små termosar och kaffekoppar kan fyllas utan
att riskera att varm dryck spills ut och leder till brännskador. Kaffemaskinens båda utlopp har
LED-belysning, formade som pilar, ovanför sig för att tydligt markera vart drycken kommer
ut.
Konceptet har även en spillbricka under det vanliga utloppet med markeringar för vart en
termos eller en kaffekopp ska placeras. För att fylla på kanistrarna, som är placerade inuti
kaffemaskinen, finns en dörr som kan öppnas på maskinens framsida. När dörren öppnats är
det möjligt att ta ut kanistrarna och fylla på dem. För att veta när kanistrarna ska fyllas på,
utan att behöva öppna dörren, har konceptet LED-belysning i form av raka linjer placerade
högt upp på kaffemaskinens framsida. En linje med LED-belysning motsvarar en kanister. Då
en LED-belysning slocknar, innebär detta att denna kanister ska fyllas på.
Kaffemaskinen utnyttjar även smart teknologi som uppdragsgivare 3TEMP kallar ”machine to
machine connection”. Det innebär att maskinen kan brukas med så kallade smarta termosar.
Maskinen kan, om den brukas med dessa termosar, förstå hur stor termosen är som ställs
under det vanliga utloppet samt veta hur mycket dryck som finns kvar i termosen. Detta kan
utnyttjas på så sätt att mängd dryck inte behöver ställas in, utan det räcker att trycka på den
knapp som står för den dryck som önskas. Maskinen brygger då direkt rätt mängd dryck. Det
kan också utnyttjas för att se hur mycket dryck som finns kvar i utskickade termosar på event.
Detta visas i konceptet med en display på maskinens framsida. Med hjälp av detta kan en ny
termos förberedas då någon av de utskickade termosarna börjar ta slut och behöver fyllas på,
vilket resulterar i att tid sparas. Då vanliga termosar, som inte använder denna teknologi,
också ska kunna användas till kaffemaskinen har konceptet ett vridreglage som används för
att välja bryggmängd. Vridreglage sätts till den mängd som är önskvärd. När mängd dryck
valts trycker brukaren på den knapp som motsvarar den dryck som önskas. Konceptet har
även en knapp för nödstopp och en display som visar vattentemperatur i vattentanken på
framsidan.
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3.5 Konstruktion
Under konstruktionsfasen vidareutvecklades det valda konceptet genom att definiera
standardkomponenter och unika delar, samt beskriva dessa. Beräkningar gjordes för att
bestämma storlek på de ingående komponenterna. När komponenter definierats och
dimensionerats gjordes CAD-modellering samt modellbygge. Detta gjordes för att bestämma
produktens arkitektur och layout, samt för att visualisera hur produkten kan komma att se ut i
verkligheten.
3.5.1 Dimensionering
Volymberäkningar gjordes för att dimensionera kaffemaskinens vattentank och kanistrar. För
att dimensionera en vattentank innehållande 30 liter vatten som ska få plats i kaffemaskinen
utan att göra den för hög eller djup, gjordes volymberäkningar med konstant volym och
varierande bredd, höjd, djup samt diameter. Beräkningarna gjordes på cirkulärt tvärsnitt enligt
formeln:
𝑉 = 𝜋𝑟 2 h
, där V = volym, h = höjden och r = cirkelns radie
Beräkningar på ett rektangulärt tvärsnitt gjordes enligt formeln:
𝑉 = ℎ𝑏𝑑
, där V = volym, h = höjd, b = bredd och d = djup
Olika dimensioner utvärderades med hjälp av modellbygge. Detta resulterade i att ett
rektangulärt tvärsnitt med en bredd på 450 millimeter, en höjd på 450 millimeter och ett djup
på 150 millimeter valdes för en konstruktion av det valda konceptet. Detta gjorde att
produkten blev tillräckligt bred och inte för hög, vilket gjorde den stabil.
När vattentanken dimensionerats gjordes beräkningar för att dimensionera kanistrarna som
ska innehålla frystorkad dryck. Enligt uppdragsgivare ska 15 gram frystorkad dryck tillsättas
varje liter vatten för att få rätt smak på drycken. Då vattentanken rymmer 30 liter vatten krävs
en behållare som rymmer 450 gram för att servera 30 liter färdig och blandad dryck. För att
undvika att mycket tid går åt för att fylla på kanistrar ofta, har det valts att dimensionera dem
så stora som möjligt utan att göra kaffemaskinen för hög. För att uppskatta rimliga
dimensioner användes även här enklare modellbygge i skumplast. Det beslutades att maskinen
skulle ha tre kanistrar. Varje kanister beslutades att ha bredden:100 millimeter, höjden: 250
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millimeter och djupet 200 millimeter. Detta gav enligt formeln ovan, för volym av ett
rektangulärt tvärsnitt, en volym på 5 liter för varje kanister. För att sedan beräkna hur ofta en
kanister behöver fyllas på, behövdes densiteten på frystorkat kaffe. Det valdes därför att köpa
ett paket frystorkat kaffe för att få reda på dess densitet. På det köpta paketet stod det att
densiteten är 1,5 g per tesked. Då en tesked motsvarar 5 milliliter innebär detta att frystorkat
kaffe har densitet 300 gram per liter. Då varje kanister dimensionerats till 5 liter, innebär detta
att en kanister maximalt kan innehålla 1500 gram frystorkat kaffe. Detta innebär i sin tur, då
450 gram frystorkat kaffe krävs för att brygga 30 liter kaffe, att en kanister behöver fyllas på
efter att 100 liter dryck bryggts.
3.5.2 CAD-modellering
CAD-modelleringen utfördes både i programmet Solidworks på Semcon AB och i
programmet PTC Creo Parametric 2.0 på Karlstads universitet. Arbetet inleddes med att hitta
rätt dimensioner på kaffemaskinens ingående komponenter. Komponenterna skapades som
separata detaljer/parts och sammanställdes sedan till en kaffemaskin.
För att hitta rätt dimensioner och förhållanden har enklare modellbygge med skumplast
utnyttjats innan vissa detaljer har skapats i CAD. Exempelvis utnyttjades modellbygge för att
hitta rätt dimensioner på slangens handtag. Modellbygget gav då möjlighet till att kunna
känna efter vilka dimensioner som kändes mest lämpliga. Modellbygge utnyttjades även för
att få en verklig bild av kaffemaskinens höjd (se figur 23), innan kanistrar, vattentank och
mixersystem skapades i CAD.
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Figur 23 - Enklare modellbygge för att uppskatta höjd på kaffemaskinen.

När enklare modeller gjorts, gav CAD-modellering möjlighet till att se förhållanden mellan
kaffemaskinens olika detaljer och på så sätt möjlighet till att skapa produktens layout samt
arkitektur.
De flesta komponenter i kaffemaskinen skapades på egen hand som detaljer i CAD då dess
dimensioner baserades på egna beräkningar och upptäckter genom modellbygge. Vissa av de
komponenter som användes fanns dock redan i liknande produkter av uppdragsgivaren. Dessa
komponenter fanns redan som befintliga CAD-filer och därför valdes det att använda dessa
istället för att skapa egna. De komponenter som fanns tillgängliga som befintliga CAD-filer,
var pumparna.
När alla komponenter skapats som separata detaljer/parts, sattes de ihop i en
sammanställningsmodell. Resultatet av denna sammanställning visar den slutgiltiga
konstruktionen av kaffemaskinen. Den visar också produktens layout och arkitektur vilka
tillsammans beskriver produktens uppbyggnad, visar dess ingående komponenter, samt
komponenternas förhållande till varandra kan ses i figur 24 och figur 25.
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Figur 24 – CAD-modell som visar produktens ingående komponenter och dess förhållande till varandra.

Figur 25 - CAD-modell som från sidan visar produktens ingående komponenter och dess förhållande till varandra.

För att tydligt visualisera hur kaffemaskinen kommer se ut som färdig produkt, gjordes även
renderingar av kaffemaskinen. Renderingarna gjordes i programmet PTC Creo Parametric 2.0,
där material och färgval kunde göras på kaffemaskinen. Även val av ljussättning och
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omgivning kunde göras i programmet. Ett önskemål i produktspecifikationen var att
kaffemaskinen skulle erbjuda anpassningsbar marknadsföring. För att visa hur den framtagna
produkten löser detta har renderingar gjorts med olika färger på detaljer som matchar olika
företag. Färgvalen på dessa detaljer har valts till orange som passar uppdragsgivarens färgkod
och till lila som exempelvis passar Löfbergs Arena. Färgval kommer vara öppet att välja för
den köper kaffemaskinen. Resultatet av dessa renderingar kan ses i figur 26, figur 27, figur
28, figur 29 och figur 30.

Figur 26 - Rendering av kaffemaskinen med detaljer i orange färg.
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Figur 27 - Rendering av kaffemaskinen med detaljer i lila färg.

Figur 28 – Rendering av kaffemaskinen från sidan med detaljer i orange färg.
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Figur 29 - Rendering av kaffemaskinen ur annat perspektiv med detaljer i lila färg.

Figur 30 - Rendering av kaffemaskinen med detaljer i orange där slang och munstycket kan ses.

För att ge uppdragsgivare underlag för att vidareutveckla produkten gjordes även en
sammanställningsritning på kaffemaskinen. Denna ritning visar funktionsmått, huvudmått och
ingående detaljer. Ritningen kan ses i bilaga 11.
3.5.3 Modellbygge
Då CAD-modellering gjorts, fortsatte arbetet med modellbygge. Modeller i skumplast på
ingående komponenter gjordes, som tidigare nämnt i samband med CAD-modelleringen, för
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att undersöka dess dimensioner och placering. För att ytterligare visualisera det framtagna
konceptet startade arbete med fullskaligt modellbygge.
Arbetet startade med att utifrån den framtagna CAD-modellen, skapa kaffemaskinens sidor i
trä. Två yttersidor, en botten, ett lock, en dörr samt en mittenvägg sågades ut ur ett större
trästycke. Yttersidorna och mittenväggen skruvades fast i botten. Därefter användes ett rör i
papp för att skapa bakgrunden till utloppet. För att skapa spillbrickan, vilken de mindre
termosarna är menade att stå på vid överföring av kaffe, användes en masonitskiva där
spillbrickans form sågades ut. Ur samma material sågades även utloppet till de mindre
termosarna och utloppet till infästningen av slangen ut. Därefter skruvades dörren fast med
hjälp av gångjärn i mittenväggen. När dörren var fastsatt sågades de olika reglagen ut i trä och
limmades fast på dörren. För att skapa handtaget till dörren användes vakuumformning i plast.
En kärna som motsvarar utbuktningen i handtaget sågades först ut i trä och slipades till
önskad form. Därefter användes denna kärna för att vakuumforma handtaget se figur 31.

Figur 31 - Vakuumformat handtag i plast och kärna av trä.

Då vakuumformningen var klar limmades handtaget fast på dörren. Nästa steg var att skapa en
slang med ett munstycke. Slangen klipptes till rätt längd ur ett befintligt plastmaterial och
munstycket sågades och slipades ut i plast, se figur 32.
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Figur 32 - Munstycke till slang, gjort i plast.

När alla detaljer satts fast, skars former ut i orangefärgat papper och klistrades på de detaljer
som skulle ha orange färg och framsidan målades i svart färg se figur 33.

Figur 33 - Modell med detaljer i orange färg och framsida målad i svart färg.

De ingående komponenterna limmades därefter fast inuti modellen och locket skruvades fast.
Det sista som gjordes var att klä in sidorna och locket i svart plast. Detta material sattes fast
med hjälp av häftpistol. Den slutgiltiga modellen kan ses i figur 34, figur 35 och figur 36.
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Figur 34 - Slutgiltig modell sedd från sidan.

Figur 35 - Slutgiltig modell sedd från annan vinkel.
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Figur 36 - Slutgiltig modell med öppen dörr där ingående komponenter kan ses.

För att visualisera hur maskinen kan komma att se ut i den konstruktion som tagits fram i ett
annat examensarbete för samma uppdragsgivare, för att transportera kaffeutrustning,
placerades kaffemaskinen i denna konstruktion. Detta kan ses i figur 37.

Figur 37 - Modell av kaffemaskinen placerad i den konstruktion som ska transportera kaffeutrustning.
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3.5.4 Standardkomponenter och unika delar
För att skapa underlag för en konstruktion av det framtagna konceptet, samanställdes en
komponentlista i form av en tabell med hjälp av programmet Microsoft Excel. För att tydligt
visa vilka komponenter som är unika för den framtagna konstruktionen, vilka befintliga
standardkomponenter som ska användas, dess kvantitet, samt vilka komponenter som har
skapats på egen hand, har komponentlistan sorterats på det sätt som kan ses i tabell 7.
Tabell 7- Komponentlista som visar vilka komponenter som ska användas för en konstruktion av det framtagna
konceptet.

X
X
X

3
3
3

Konstruerats och dimensionerats på egen
hand
ja
ja
ja

X

3

nej

X
X

1
1

ja
ja

X

1

ja

X
X
X

1
1
2

ja
ja
ja

X

1

ja

Ställning för kanistrar
inuti maskin

X

1

ja

Slang från
mixersystem till
pump

X

2

ja

Reglage för menyval
på kaffemaskinens
framsida

X

5

ja

Display på
kaffemaskinens
framsida

X

2

ja

LED-belysning

X

5

ja

Komponentnamn
Mixersystem
Kanister
Motor till kanister
Pump magnetic
drive.
Series 41.008.200
Vattentank
Utlopp till slang
Utlopp för mindre
termosar
Slang + munstycke
Hölje till kaffemaskin
Fästelement till slang
Dörr på
kaffemaskinens
framsida

Unik

Standardkomponent Kvantitet

Det unika vridreglaget, vilket används för att bestämma mängd dryck, beslutades att ha sex
alternativ vilket kan ses i figur 38. Det första alternativet står för mängden en kopp, det andra
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för en halv liter, det tredje för en liter och det fjärde för två liter. Det femte alternativet står för
valfri mängd kaffe, där brukaren får hålla inne någon av de tre knappar som finns för val av
dryck (se figur 39), istället för att endast trycka på den önskvärda knappen. Det sjätte
alternativet på vridreglaget används då brukaren vill använda slangen för överföring av kaffe.

Figur 38 -Vridreglage med sex alternativ för att bestämma mängd dryck.

Figur 39 - Tre knappar för val av dryck till utloppet för mindre termosar.

Enligt uppdragsgivarens önskemål vid konceptvalet har det valts att konstruera slangen på så
sätt att den har en avtryckare som när den hålls in, sätter igång överföringen av kaffe istället
för en knapp på maskinen som utför detta. Den LED-belysning som visar mängden frystorkad
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dryck som finns kvar i kanistrarna, har valts att konstruera på så sätt att de endast visar när det
är dags att fylla på kanistrarna, istället för att visa exakt nivå kvar i kanistrarna. LEDbelysningen slocknar när det är dags att fylla på en kanister.
Beslutet har tagits att tre kanistrar kommer användas; två kanistrar innehåller frystorkat kaffe
och den tredje innehåller chokladpulver. Den första kanistern med frystorkat kaffe används då
slangen brukas, den andra kanistern med frystorkat kaffe och den tredje kanistern med
chokladpulver används då det vanliga utloppet brukas.
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4. Diskussion
Detta projekt har resulterat i ett framtaget koncept som anses svara mot den
problemformulering som satts upp. Projektets avgränsning har resulterat i att endast en
konceptuell lösning med ett förslag på konstruktion har tagits fram. Det förslag som tagits
fram som underlag till en konstruktion visar produktens layout och arkitektur samt
dimensioner på ingående komponenter. I den framtagna konstruktionen har även plats
reserverats för att ge uppdragsgivare större möjligheter för en framtida detaljkonstruktion. En
sammanställningsritning som visar funktionsmått och huvudmått på hela konstruktionen har
även tagits fram. Hade mer tid varit tillgänglig hade materialval och tillverkningsanpassning
gjorts på produktens ingående komponenter. Om detta hade gjorts hade det även varit möjligt
att

leverera

ritningar

på

enskilda

komponenter,

som

konstruktionsunderlag

till

uppdragsgivaren. Det hade också varit möjligt att göra mer noggranna beräkningar på
produktens tyngdpunkt vilket hade varit fördelaktigt då den framtagna produkten ska
transporteras. Då ett krav i produktspecifikationen även varit att konstruktionen ska vara
robust hade det även varit fördelaktigt om ett materialval hade gjorts. Produkten har dock
utformats på så sätt att inga utstående detaljer finns. Detta gör att den, efter ett lämpligt
materialval, ska vara möjlig att bruka och transportera i miljöer där stora påfrestningar på
utrustningen kan uppkomma.
Något som visat sig vara mycket givande för projektet, har varit att komma i kontakt med
brukare av liknande produkter. Det är på detta sätt de flesta problemområden funnits. Att
intervjua brukare, observera och arbeta med liknande produkter har gett djup förståelse för
hur dagens produkter fungerar i deras användningsområden. Genom att personligen få arbeta
med dagens produkter utan att ha arbetat med någon liknande produkt tidigare, har insikter
erhållits som inte hade kunnat fås genom intervjuer. Kontakten med brukare, har även
resulterat i att problem funnits med dagens termosar. I dagsläget begränsar de termosar som
finns tillgängliga till viss del hur kaffe serveras på event genom att de är otympliga och tunga
att bära. Då detta inte legat inom detta projekts problemformulering har det endast valts att
nämna detta för uppdragsgivare. Att lägga mycket tid på alla moment under förstudien för att
skapa förståelse och för att skapa något att utgå ifrån, har varit avgörande för detta projekts
utfall.
När det kommer till de metoder som valts att använda för idégenerering, har resultatet varit
mycket positivt. Metoden 6-3-5 som genomfördes med personal på Semcon AB, gav ett
resultat som var över förväntan. Mängder av idéer för att lösa problem med överföring av
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kaffe till termosar togs fram. Den andra metod som kallas Brainsketching, vilken användes för
att fram idéer för att lösa andra problem, gav också ett bra resultat. Då metoden 6-3-5 kräver
fler personer och mer tid än Brainsketching gjordes valet att använda metoden 6-3-5 på de
problem som ansågs viktigast att lösa. Brainsketching visade sig sedan vara en effektiv metod
som inte krävde så mycket tid eller så många personer och användes därför på ett antal
funktioner för att komma på idéer.
Då koncept skulle tas fram genom att kombinera alla dellösningar till totallösningar/koncept,
användes en så kallad morfologisk matris. Då idégeneringsfasen resulterade i väldigt många
idéer var det till en början svårt att ta fram koncept genom att använda en morfologisk matris.
Anledningen till detta var att i stort sett alla idéer var möjliga att kombinera, vilket hade
resulterat i hundratals koncept. Då detta hade tagit alldeles för lång tid, var det nödvändigt att
gå tillbaka ett steg i processen för att utvärdera om alla de framtagna idéerna var rimliga att ta
med i en morfologisk matris. Det visade sig att vissa dellösningar kunde kombineras och att
vissa kunde tas bort. Därefter kunde en ny morfologisk matris tas fram där åtta koncept kunde
skapas. Den morfologiska matrisen visade sig alltså, i detta projekt, endast vara användbar då
inte för många delfunktioner och dellösningar sattes in i matrisen. Att använda den
morfologiska matrisen för att ta fram koncept anses, med ovanstående anledning, ha varit
projektets största svårighet.
För att utvärdera de framtagna koncepten användes både en relativ beslutsmatris enligt Pugh
samt en viktad relativ beslutsmatris enligt Pugh. Utvärderingen gjordes först på egen hand och
sedan även av två andra studenter med samma uppdragsgivare och liknande projekt för att se
om resultatet varierade. Det visade sig att resultatet varierade mycket från person till person.
För att välja ut de tre bästa koncepten sattes poäng på koncepten utefter varje persons
rangordning och en ny rangordning skapades. Anledningen till att resultatet varierade från
person till person är sannolikt på grund av att för många kriterier, som inte var betydelsefulla,
användes vid utvärderingen eller för att de två andra studenterna inte var tillräckligt insatta i
detta projekt.
Något som visade sig vara ett väldigt bra verktyg som uppskattades av uppdragsgivaren, var
visualisering och beskrivning av koncepten inför konceptvalet. Att göra renderade 2D-skisser
gav också uppdragsgivaren möjlighet att se hur konceptet kan komma att se ut, vilket
tillsammans med konceptbeskrivningar gav en bättre utgångspunkt vid konceptvalet. När
konceptvalet skulle göras av uppdragsgivaren, var det från början tänkt att ett flertal personer
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ur företaget skulle vara delaktiga och använda en metod som kallas 3-prickar, där varje person
sätter en prick på det koncept som de tycker om mest. Dock kunde inte denna metod användas
då endast två personer ur företaget deltog vid konceptvalet. Konceptvalet gjordes därför av
dessa två.
För att vidareutveckla det framtagna produktkonceptet krävs en mer detaljerad konstruktion
med materialval och tillverkningsanpassning. Då fokus under projektet legat på att ta fram
lösningar på de viktigaste funktionerna, är en rekommendation att också använda den
framtagna produktspecifikationen med definierade önskemål och krav från förstudien som
underlag för vidareutveckling. Produktspecifikationen kan ses i tabell 5.
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5. Slutsats
Det framtagna konceptet är ett förslag på hur uppdragsgivarens tänkta produkt kan utformas.
Konceptet är utvecklat med stort brukarfokus, för att ta fram en produkt som sticker ut på
dagens marknad genom sitt unika och anpassningsbara utseende, samt sin förmåga att lösa de
problem som definierats under projektets förstudie.
Projektets förstudie visar att dagens produkter som används för att brygga kaffe vid event
medför stora problem vad gäller överföring av kaffe från kaffemaskin till termos, förståelse
för att använda kaffemaskinerna och produkternas förmåga att ge feedback till dess brukare.
Dagens produkter visade sig också ha ett icke tilltalande formspråk som leder till att de ofta
står skymda från eventens kunder. Den framtagna produkten är en konceptuell lösning som
anses lösa dessa problem samt svara mot problemformuleringen som fastställts för projektet.
Uppdragsgivaren har även uttryckt att de är nöjda med resultatet och att det framtagna
konceptet motsvarar deras önskan.
För att göra detta koncept till en verklig produkt bör uppdragsgivaren, utifrån det underlag
som tagits fram för konstruktion, upprätta en detaljkonstruktion genom att definiera
materialval och tillverkningsanpassning på produktens komponenter. Det rekommenderas
även att använda den produktspecifikation som tagits fram under projektet som ytterligare
stöd för vidareutveckling av konceptet.
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Bilaga 1 - Projektplan

Projektplan
Robin Ankartoft
1. Bakgrund
Uppdraget har tillhandahållits av företaget 3TEMP AB som har sitt säte i Arvika, Sverige.
Företaget etablerades år 2013 av Patrik Stridsberg, Jarls Nilson och Anders Eriksson för att
utveckla, tillverka och marknadsföra high-end kaffemaskiner för den professionella
marknaden. Teamet har bland annat kunskap och erfarenhet från R & D, produktion, support,
kvalitet och försäljning.
Projektet har startats då företaget 3TEMP AB vill utveckla en ny kaffemaskin för event.
Företaget söker ett koncept för en kaffemaskin ämnad för event som med hjälp av stor
kapacitet, snabbt och under lång tid kan förse olika events besökare med kaffe.
Kaffemaskinen ska vara möjlig att bruka i varierande miljöer, där några exempel på event kan
vara skidtävlingar, hockeymatcher, festivaler, konserter eller bröllop. Maskinen ska även
kunna servera 96 liter kaffe per timme med hjälp av element på 9 kW och förse termosar i
varierande storlek med kaffe. Dessa termosar ska sedan placeras ut på olika platser och kunna
signalera till maskinen när de börjar ta slut, så att maskinen kan börja göra nytt kaffe. För att
lyckas nå den kapacitet som krävs, har företaget beslutat att frystorkat kaffe ska användas.
Detta beslut har tagits då frystorkat kaffe går mycket snabbare att göra än exempelvis
bryggkaffe. Frystorkat kaffe håller även högre kvalitet än vanligt bryggkaffe om det blir
stående i termosar under lång tid. Tekniken inuti kaffemaskinen är baserad på denna sorts
kaffe och tillhandahålls av uppdragsgivare.
Då vissa event inte har tillgång till direkt vatteninkoppling kan kaffemaskinen komma att
behöva ha en stor vattentank eller tillhörande externa vattentankar. Detta leder till att
kaffemaskinen, tillsammans med dess utrustning, kan vara tung och svår att hantera och
transportera i varierande miljöer. Därför blir även transport av kaffeutrustningen ett
problemområde.
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Med denna bakgrund kommer uppdraget bestå av två delar. En del där uppdraget blir att ta
koncept för en kaffemaskin ämnad för event och en del där uppdraget blir att ta fram ett
koncept på en konstruktion för att underlätta transport av kaffeutrustningen.
I detta examensarbete kommer uppdraget att ta fram ett koncept för en kaffemaskin ämnad för
event behandlas.

2. Problembeskrivning och problemformulering
I dagsläget saknas brukarvänliga kaffemaskiner för event på marknaden. Dagens maskiner är
svåra att förstå och använda, vilket leder till att brukaren måste lägga ned mycket tid för att
förstå dem. Det är också vanligt att brukaren måste ta hjälp av andra produkter som
exempelvis slangar och slangklämmor för att överföra kaffe från kaffemaskin till termosar.
Detta medför risker som till exempel brännskador och stress. Kaffemaskinerna som finns på
dagens marknad saknar en utstickande design, i den meningen att dess formspråk inte anses
estetiskt tilltalande. Detta leder till att maskinerna ofta står gömda från eventens besökare.
Utifrån ovanstående problembeskrivning har följande problemformulering satts upp:
Hur kan ett koncept för en kaffemaskin för event utformas för att medge brukarvänlighet, god
ergonomi och samtidigt ha en utstickande design?

3. Målsättning
Målet med projektet är att ta fram ett koncept för en kaffemaskin ämnad för event. Konceptet
ska uppfylla brukarens och företagets behov, krav samt förväntningar. Krav samt önskemål
ska listas i en produktspecifikation utifrån förstudie och uppdragsbeskrivning. Målet är att ta
fram ett formgivet koncept, samt ett underlag för konstruktion. Underlag för konstruktion
innebär i detta fall en beskrivning av produktens komponenter, dess förhållande till varandra
och dimensioner. Resultatet är menat att fungera som en grund till fortsatt konstruktionsarbete
på detaljnivå. Det slutgiltiga konceptet skall levereras och presenteras i form av en CADmodell samt en fullskalig fysisk modell. Det ska också gå att integrera med det koncept som
tagits fram på en konstruktion för att transportera kaffeutrustning vid event.
Projektet ska göras utifrån designprocessen och genomföras med ett ingenjörsmässigt
förhållningssätt till produktutvecklingsprocessen.
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4. Organisation
I tabell 1 beskrivs projektdeltagare, personer som är bundna till projektet och samtligas
ansvarsområden i projektet.
Tabell 1- Visar projektdeltagare och anknutna personer till projektet.

Roll

Utförande av projekt

Uppdragsgivare

Handledare

(UG) 3TEMP AB

Karlstads
universitet

Namn

Robin Ankartoft

Peter Larsson

Adress

Jakthornsgatan 84,

Magasinsgatan 3 SE-

656 32 Karlstad

671 31 Arvika

Lennart Wihk

Sverige
Telefon

0727026869

070 604 52 50

Mail

Ankaret24@hotmail.com peter@3temp.com

054-700 21 69
Lennart.wihk@kau.se

5. Projektmodell
I figur 1 presenteras de ingående projektfaserna för att lyckas med projektet. I tabell 2
presenteras projektmodellen som visar de faser projektet delas in i, milstolpar som valts,
grindhål som uppdragsgivaren krävt, datum då varje moment ska vara klart och vem som är
ansvarig för varje del.

Figur 1- Beskrivning av de ingående faserna i projektet, samt dess ordningsföljd.
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Tabell 2 -Projektfaser, milstolpar och grindhål under projektet.

Projektfas
Projektplanering

Milstolpar

Grindhål

Färdigdatum

Avstämning med UG

2016-02-02

Uppdragsgivare

Inlämning Projektplan

2016-02-08

Robin

Projektplan godkänd
Förstudie

Inlämning av rapport,
metodikdel

Examinator
2016-03-21

Metodikdel rapport
godkänd
Produktspecifikation

Produktspecifikation
klar, visa för UG

2016-03-25

Konceptval
presenteras för UG
Konceptval godkänd

Redovisning

Presentation av arbete
+ utställning

Inlämning av rapport
Opponering
Korrigerande och
färdigställande av
rapport
Rapport godkänd

Robin
Uppdragsgivare

2016-04-12

Robin

2016-04-12

Uppdragsgivare

v.21

Robin

Presentation godkänd
Rapport

Robin
Examinator

Produktspecifikation
godkänd
Konceptval

Ansvarig

Examinator
2016-05-30
2016-06-08

Robin
Examinator

2016-06-17

Robin
Examinator

6. Kommentar till tidsplan och resursplan
En tidsplan skapades genom att först bryta ned arbetet efter designprocessens olika steg, som
ansågs nödvändiga för projektet. Dessa steg dokumenterades som arbetspaket i en WBS
(work breakdown structure) (se bilaga 2) utan inbördes ordning. Då de olika arbetspaketen
tagits fram och en WBS skapats, illustrerades beroenden och sekvenser för de olika
aktiviteterna i ett logiskt nätverk (se bilaga 3). Detta användes sedan som underlag för att
skapa tidsplanen. Det valdes att skapa ett så kallat GANTT-schema (se bilaga 1.1, 1.2) för att
presentera tidsplanen. De första 9 veckorna ligger arbetet planerat med en studietakt på 50 %
och de sista 12 veckorna på 100 %, för att undvika krock med parallell kurs. Svårigheter som
uppkom när tidsplanen gjordes var att veta exakt hur lång tid varje fas faktiskt kommer ta. Det
valdes därför att lägga förstudien under fem veckor för att få en mer tydlig bild av projektet
för att sedan möjligen redigera tidsplanen. Vad gäller milstolpar och grindhål med
uppdragsgivare så var det svårt att i dagsläget bestämma exakta datum. Därför valdes det att
vid varje avstämning ta beslut om exakt vilket datum nästa avstämning skulle vara. Vad gäller
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konstruktionsfasen, så är det tänkt att endast ge förslag på underlag som uppdragsgivaren kan
använda. Detta p.g.a. att själva uppdraget endast går ut på att ta fram ett koncept/designförslag
för kaffemaskinen för event.

7. Riskbedömning
Alla projekt har risker som kan komma att påverka projektet. För att bedöma eventuella risker
med projektet gjordes därför en så kallad miniriskanalys, där sannolikhet, konsekvens,
riskfaktor och åtgärd beskrevs (se tabell 3).
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Tabell 3- Mini-riskanalys som visar risker, samt riskernas sannolikhet och konsekvens, med projektet.

Mini-riskanalys
Riskbeskrivning

S K

R

Åtgärd

Långa väntetider för information från uppdragsgivare

5 5

25

Avtala rimlig väntetid samt
mötesfrekvens med UG

idébrist

2 5

10

Idegenereringsworkshop

Delar av förstudie går ej att genomföra pga. ej passande datum

5 4

20

Hitta alternativ input

Missar viktig teknisk information

5 5

25

Täta avstämningar med UG

Resultat som inte är i linje med UGs vision

2 5

10

Täta avstämningar med UG,
Lägg stor vikt på produktspec

Dataförlust, förlust av skisser och dylikt.

3 5

15

Back-up på Its learning

Låg prioritet från uppdragsgivare

3 4

12

Diskutera ambitionsnivå innan
genomförandefasen inleds

Dålig dokumentation

3 5

15

Skapa rutiner

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

Projekt för stor omfattning

3 5

15

Avgränsningar i samråd med
handledare

Material och utrustnings - brist

2 4

8

Ta hjälp från skolan

Brist i kompetens

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

Tvärfunktionellt arbete

Konstruktion svår att montera

2 5

10

Tvärfunktionellt arbete

Konstruktion utanför budget

3 5

15

Tvärfunktionellt arbete

Oklar problemformulering

5 5

25

Skriv i samråd med handledare

Tidsplan krockar med kursschema i annan kurs

2 3

6

Ta ikapp förlorad tid vid annat
tillfälle

Svårighet att hitta brukare

4 5

20

Lägg ytterligare tid på
förstudie

Integration av kaffemaskinen med projektets andra del fungerar
ej.

4 5

20

Kontinuerliga avstämningar i
projektets gång

B1.6

8. Dokumenthantering
Samtliga dokument kommer laddas upp på It’slearning och Microsoft’s molntjänst Onedrive.
Detta för att förebygga dataförlust. Loggbok kommer skrivas på ett dokument på Onedrive
och länkas till via ”länkar” i projektmappen på It’slearning.
Skissmaterial och dylikt kommer dels sparas i en fysisk mapp och skannas in för att laddas
upp på Its’learning och Onedrive.
Samtliga dokument kommer att namnges: ”dokumentnamn_robin_ankartoft_version_datum”,
där ”version” står för: (1.0, 1.1, 1.2, 1.3 osv.) och”datum” kommer beskrivas: (årmånaddag).
Som

ett

exempel

så

kommer

detta

dokument

vara

namngett:

”projektplan_robin_ankartoft_1.0_160203”.
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Bilagor till projektplan
1.1 Gantt-schema med studietakt 50 %

B1.8

1.2 Gantt-schema med studietakt 100 %

B1.9

2. WBS

B1.10

3. Logiskt nätverk

B1.11

Bilaga 2 – Frågeformulär med svar på intervju på CoffeeCow AB
Intervju med verkställande direktör (VD), Johannes Mårlöv den 17:e februari 2016:
Vilken utrustning har ni för att brygga kaffe och i vilka sammanhang används dem och
varför?
-

Vi har tre olika typer av kaffemaskiner. En kaffemaskin som använder sig av
frystorkat kaffe, Cafécino Scanomat XL. Två kaffemaskiner för bryggkaffe, Bonamat
B20. Vi har också två stycken 10-liters perkolatorer.

-

Bonamaterna och Cafécino Scanomat XL används för att göra stora mängder kaffe vid
större event och festivaler.

-

Perkolatorerna används vid mindre uppdrag, de är enkla att montera och plocka isär.

Vilken kapacitet har utrustningen och motsvarar det efterfrågan?
-

Bonamaten brygger 30 liter per timme och Scanomaten 60 liter per timme.

-

Perkolatorerna brygger 10 liter per timme.

-

Om väldigt stora mängder kaffe behövs, brygger vi i förväg och förvarar kaffet i 18liters kantiner och på så sätt lyckas vi oftast möta efterfrågan.

3temp AB, min uppdragsgivare vill utveckla en kaffemaskin som brygger 96 liter per
timme. Är det tillräckligt?
-

Ja det skulle absolut vara tillräckligt

Äger eller hyr ni utrustning?
-

Det beror på frekvensen vi får uppdrag. Det förekommer ibland, vid exempelvis
Roskildefestivalen i Danmark, att utrustning hyrs in då vår egna inte räcker till.

Har ni alltid tillgång till vattenanslutning eller använder ni även vattentankar?
-

Nej vi har inga egna vattentankar, men oftast finns det tillgång till vattenanslutning.

En anställd på företaget hör frågan och lägger till:
-

Det är alltid bökigt att få sitt vatten vid festivaler och dylikt. Det första man försöker
göra när man kommer till ett event är att försöka få vattenanslutning, men det finns
konkurrens…
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Hur transporteras utrustningen när den tas med på exempelvis festivaler?
-

Vi använder oftast hyrda skåpbilar till all utrustning. Utrustningen lyfts in i
skåpbilarna.

Hur serveras kaffe till kunden vid event?
-

Vi använder kafferyggsäckar med en inbyggd termos som rymmer 10 liter. Beroende
på uppdrag använder vi också stationära termosar som används för servering.

-

Att använda ryggsäckarna är ett kännetecken för oss. Våra kunder kallar oss för
kaffekossor och det är lätt att vara mobil på eventområdet.

-

Att kunna gå fram till kunden skapar goda relationer och folk blir oftast mycket glada
och uppskattar när vi kommer förbi.

Vår uppdragsgivare har en vision om smarta termosar som kan kommunicera med
kaffemaskinen på så sätt att maskinen kan starta en ny bryggning, då en termos håller
på att ta slut, låter detta som en bra idé?
-

Det hade varit fördelaktigt då ny personal tenderar att ha svårt att veta mängd kaffe
kvar i ryggsäckarna. En signal eller något liknande som talar om att det är dags att gå
tillbaka för att fylla på kaffe, hade varit bra. På så sätt hade tid och pengar sparats,
eftersom om man återvänder för att fylla på kaffe i god tid kan man även sälja kaffe på
tillbakavägen.

Är kafferyggsäckarna tillräckligt stora?
-

Ja det fungerar, men man får fylla på ofta. 10 liter är maximalt vad som är bekvämt att
gå runt med på ryggen.

Är era kaffemaskiner lätta att förstå och använda?
-

De är lätta att förstå och använda om man fått en tydlig beskrivning av den och arbetat
ett tag. En nyanställd har ofta problem med förståelse. Kaffemaskinerna har väldigt
många alternativ vilka är svåra att förstå och det leder till att nyanställda ofta gör fel.
Detta har lett till spill och att folk ibland bränt sig med mera. Vi har numera satt upp
lappar för att underlätta användningen av maskinerna.
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Hur fungerar överföringen av kaffe från maskin till termosar?
-

Då maskinerna endast är gjorda för att brygga i mindre termosar och kannor, använder
vi extra slangar som trycks på utloppen för att överföra kaffe till större kantiner och
dylikt.

-

Detta är något som ibland inte fungerar så bra som det borde fungera.

Skulle det vara önskvärt att kunna anpassa kaffeutrustningen för marknadsföring?
-

Ja det hade varit bra då vi har en del promotion-uppdrag samt vill marknadsföra oss
själva.

Intervju med anställd på företaget som arbetat på företaget i 3 år. Den ansällda har
varit med på uppdrag till festivaler, event och catering den 17:e februari 2016:
Upplever du smärtor i kroppen pga. användning av kaffeutrustningen?
-

Ja, jag brukar få smärtor i både ryggen och axlar då arbetet sker under långa
tidsperioder.

-

När ryggsäcken används brukar jag få ont i ryggen.

-

Då det förekommer en hel del tunga lyft, kan detta vara en bidragande faktor till mina
smärtor.

Tycker du att kaffemaskinerna är lätta att använda och förstå?
-

De var svåra att förstå till en början, vilket ledde till att kaffe spilldes ut och att tid
gick åt till att förstå hur man skulle göra.

-

Efter att ha jobbat ett tag förstod jag mig på utrustningen bättre.

Hur är det att arbeta med kaffeutrustningen på exempelvis en festival? Tänker du på
arbetshöjden?
-

Ja, då jag är ganska kort, använder jag ibland en pall att stå på för att lättare nå reglage
på kaffemaskinerna. Exempelvis när filter ska bytas på kaffemaskinerna eller när en
kanister behöver fyllas på. Detta får man göra högst upp på maskinerna och då är det
svårt att nå utan att använda en pall.

Vad skulle du vilja se på en ny kaffemaskin?
-

Jag skulle uppskatta om höjden gick att justera så att jag slipper använda pall.
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-

Jag skulle också tycka att maskinerna vore lättare att hantera och förstå så att man
slipper bränna sig eller göra fel.

Hur upplever du transport av utrustningen när ni åker iväg på uppdrag?
-

En hel del saker är otympliga att förflytta och det gör det jobbigt, men oftast fungerar
det okej om vi bara hjälps åt.

-

De stora kantiner och termosar som används är otympliga och medför tunga lyft vilket
leder till problem både vid transport och när de bärs för hand korta sträckor.
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Bilaga 3 - Frågeformulär med svar på intervju på Löfbergs Arena
Intervju med mat, dryck och event ansvarig, Karl Otto Hjort, den 25 februari, 2016.
Vilken typ av kaffe serverar ni på event och varför?
-

Vi serverar bryggkaffe, presso-kaffe, espresso, men framförallt bryggkaffe.

Äger ni eller hyr ni kaffeutrustning?
-

Vi äger vår utrustning

Hur stor kaffekapacitet har ni idag?
-

Vi har maskiner längs arenans sidor, i restaurangerna, i kioskerna och till loungerna.

-

Det bryggs kring 8-10 ton kaffe varje år.

Motsvarar er kapacitet efterfrågan?
-

Ja det gör den

Hur mycket kaffe slängs?
-

Mycket, varje dag

Saknar ni något med er kaffeutrustning?
-

Nej inte direkt, vi har dock börjat få upp ögonen för en kaffemaskin som serverar
snabbkaffe.

Skulle smart kommunikation mellan kaffemaskin och termosar vara önskvärt, där
maskinen förstår termosens storlek och mängd kvar inuti?
-

Ja det låter som att det kan vara något, vet dock inte riktigt användningsområden för
oss.

Är er kaffemaskin lätt att förstå och använda?
-

Inte lätt att förstå för ny personal, det har skett ett antal översvämningar av
kaffemaskinerna då nyanställda råkat trycka två gånger på bryggknappen så att
mängden kaffe som görs är dubbelt så mycket som önskvärt.
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Upplever personal smärtor/obehag i kroppen pga. av användning av kaffeutrustningen?
-

Nej, folk har bränt sig någon enstaka gång men inte något annat jag vet om.

Hur fungerar överförandet av kaffe från maskinen till termosar?
-

Det fungerar helt ok, dock krävs extra slangar på några av kaffemaskinerna för att
överföra kaffet.

Är det önskvärt att kaffemaskin/utrustningens design kan anpassas efter företaget eller
olika event?
-

Ja det hade kanske varit något, särskilt ur marknadsförings synpunkt när vi åker ut på
mässor.
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Bilaga 4 - Funktionsanalys

B4.1

Bilaga 5 – Resultat från idégenerering med metoden 6-3-5 på Semcon AB

A, Hur kan man överföra kaffe/varm dryck från en kaffemaskin till en termos?

Kran

Slang

Slang med
Kran som
munstycke
kan
med ”pip”
förlängas
och (AV/På
(dras ut)
– funktion)

Kanna
med
”pip”

Fastkopplad Hål i botten Stag för
Höj och
Tratt
Tippfunktion termos på
på
olika
sänkbar
med kant
maskin
kaffemaskin termoshöjd
maskin

Hål i botten
+ Tratt med
kant under
maskinen

Bensinslang
Bensinslang
med
avtryckare
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B, Hur kan man anpassa överföring av kaffe/varm dryck från kaffemaskin till olika höjd/storlek på termosar?

Munstycke
– justerbart
i höjd

(+) pump

Neddragbart
munstycke
(teleskop)

Bryggning i
sidoliggande
termos –
strl. spelar
mindre roll

Kaffemaskin
med flera
utlopp och
Slang
olika höjder
för termos

Höj och
sänkbar
ställning
(+) Värmeisolerad
under
(likt den i barer)
maskin där
termos ställs

(+) munstycke som
låses fast i termos
med
överflödningsskydd

Utbytbara
Fylla fler
kranar/munstycken
termosar
för olika höjd på
samtidigt
termos

Byggsats med
rördelar och
kopplingar

Flera
utlopp
olika
nära
maskin
för
brygga i
olika
höjder

Fästa
termos på
maskin.
Olika höjd
på
integrerade
utlopp

Ställning –
höj och
sänkbar +
kan flyttas i
sidled

Termos
inuti
maskin –
skydda
mot stänk

Höj och
sänkbar
platta på
maskinens
sida för
olika
termoshöjd

Innbyggd
behållare
som fylls
och sedan
används
för att
överföra
kaffe till
termos

Vridbar
maskin
med
olika
höjd på
utlopp på
varje
sida

Saxlift

Maskin på
ställning
med
höj/sänkbara
ben
Termos på
ställning
med
höj/sänkbara
ben
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Bilaga 6 – Sammanställning av framtagna idéer från idégenerering med
metoden Brainsketching
1. Hur kan kanistrar utformas för att visa hur mycket innehåll som finns kvar i
dem?
Nivåmätare –

Nivåmätare –

Våg under

Våg under

Behållare

Pinne som

visar nivå i

visar med

kanister –

kanister -

som sticker ut

sticker ut

kanister på

lampa om det

visar nivå på

visar med

på maskinens

ovanpå

display

ska fyllas på

display

lampa om den ovansida och

maskin och

ska fyllas på

sjunker då

visar nivån

innehållet i
kanistrarna
sjunker (visar
när det ska
fyllas på markering)

2. Hur kan kanistrar utformas så att påfyllning av dem är ergonomisk?
Extra behållare

Kanistrar inuti

Höj och sänkbar

Kanistrar sticker

– maskinens

maskin, kan tas

maskin där

ut på framsida

sida långt ner –

ut för hand och

pulver fylls på

maskin och kan

pulver sugs upp

fyllas på. (fästes

ovansidan

höjas och sänkas

i maskin på den

(utstickande

individuellt för

del som roterar

kanistrar på

påfyllning

skruven i

ovansidan)

kanistern.
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3. Hur kan spill/skvätt undvikas vid överföring av kaffe från kaffemaskin till
termos?
Rör

Rör

Ring på

Justerbara

Låsa fast

Slang med

(höj/sänkbart) (höj/sänkbart) utloppet som

klossar för

utloppet i

avtryckare

sänks ned i

+ tratt

vrids och

att fixera

termosen

som

termos

(oberoende

låser

termosar

stänger

av hålstorlek)

utloppet

vid

och

+ hatt så att

efter

påfyllning

öppnar

man inte för

påfyllning.

ventil så

ned röret för

att det inte

långt

droppar
efter
påfyllning

4. Hur kan menyval för val av sort av dryck och mängd utformas?
Konventionella Vridreglage ”Coffeequalizers Konventionella

Smart

Smart termos +

Display

termos

maskin (maskin

(vattentemp, knappar för

för sort,

för (sort, mängd, knappar eller

+maskin vet storlek på

sort-mängd-

(sort, mängd,

mängd etc.

stopp, start)

(maskin

termos) +

test, start)

start, stop, test)

vet

konventionella

avtryckare och

storlek

knappar/menyval

tratt och

på

display för
sort+ slang med

överflödesskydd

termos)
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5. Hur kan en kaffemaskin utformas så att möjlighet finns för att anpassa designen
av maskinen för marknadsföring?
Knappar,

Inbyggd wifi

Display med

Utbytbart

Fack för

Utbytbar

lister, lampor

i maskinen

utbytbar

skal på

banderoll på

magnetisk

bakgrund

maskinen

maskin

sticker

mm. kan
bytas färg på

och termosar

(led-ljus)

6. Hur kan robusthet uttryckas i designen?
Gummikanter/fötter/detaljer Utstickande
färger på
detaljer på
maskinen

Osynliga

Vinkel (stor i

”Insjunkna”

fogar

bottenmindre

handtag och

i toppen)

detaljer. EJ
utstickande
detaljer
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Bilaga 7 - Elimineringsmatris

Elimineringsmatris Elimineringskriterier:
[+] Ja
[-] Nej
[?] Mer info krävs
[!]Kontroll
produktspec.

Beslut:
[+] Fullfölj lösning
[-] Eliminera lösning
[?] sök mer info
[!]Kontroll
produktspec.

Löser huvudproblemet

Uppfyller alla krav

Realiserbar

Inom
kostnadsramen

1

+

?

+

+

+

+

2
3
4
5
6
7
8

+
+
+
+
+
+
+

?
?
+
?
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Lösning:

Passar
företaget

Tillräcklig
info

Kommentar
Beslut
Vilka lösningar
för utlopp är
robusta och
samtidigt klarar
?
olika
termosstorlekar?
-:-:-

?
?
+
?
+
+
+

-:-
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Koncept

Visualisera menyval Överföra
(sort och mängd)

1

Smart termos

från

maskin

kaffe Fylla kanister och

Menyval (fysiska/konventionella knappar, display)

till visa mängd kvar i

termos

kanister

Utlopp

Kanister tas ut ur

Utlopp (justerbart, fasta stag, maskin (höj/sänkbar),
termosställ (höj/sänkbar), pump för högre utlopp)

maskin + våg
2

Smart termos

Utlopp

Utstickande
kanister

3

Menyval

Utlopp

Kanister tas ut ur
maskin + våg

4

Menyval

Utlopp + slang

Kanister tas ut ur
maskin + våg

5

Smart

termos

+ Utlopp

menyval
6

Smart

maskin + våg
termos

+ Utlopp + slang

menyval
7

Kanister tas ut ur

Kanister tas ut ur
maskin + våg

Menyval

Slang

Kanister tas ut ur
maskin + våg

8

Smart
menyval

termos

+ Slang

Utstickande
kanister

Vilka lösningar för utlopp är robusta och samtidigt klarar olika termosstorlekar?
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Lösningar för utlopp: (justerbart, fasta stag, maskin (höj/sänkbar), termosställ (höj/sänkbar), pump för högre utlopp)

1)
2)
3)
4)
5)

Justerbart (höj/sänkbart) utlopp från maskin till olika termosar på marken.
Justerbart (höj/sänkbart) utlopp till olika termosar på terosställ (höj/sänkbart).
Justerbart utlopp högre upp på maskinens sida mha. pump + höj/sänkbar maskin.
Justerbart utlopp högre upp på maskin mha. Pump + olika fasta stag för olika termosar.
Högre maskin med plats för termos under utlopp.

Vilka fungerar?
-

Utifrån produktspecifikation finns det givet som krav att kaffe ska gå att överföra oberoende storlek på termos, samt att konstruktionen
ska vara robust.

Lösning: 1,2 faller bort då dessa lösningar inte kommer ge en robust konstruktion. Utstående detaljer som långa utlopp och termosställningar
riskerar att skadas vid transport eller användning i extrema miljöer.
Lösning: 5 faller bort då exempelvis en kantin (18L) är alldeles för stor för att få plats under en maskin
Kvarvarande lösning för att uppfylla robusthet samt kunna fylla olika termosstorlekar:
Lösning: 3, Justerbart utlopp högre upp på maskinens sida mha. Pump + höj/sänkbar maskin
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Elimineringsmatris Elimineringskriterier:
[+] Ja
[-] Nej
[?] Mer info krävs
[!]Kontroll
produktspec.

Beslut:
[+] Fullfölj lösning
[-] Eliminera lösning
[?] sök mer info
[!]Kontroll
produktspec.

Löser huvudproblemet

Uppfyller alla krav

Realiserbar

Inom
kostnadsramen

Passar
företaget

Tillräcklig
info

1

+

+

+

+

+

+

2
3
4
5
6
7
8

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Lösning:

Kommentar Beslut
Justerbart
utlopp högre
upp på
maskinens
+
sida mha.
pump +
höj/sänkbar
maskin
-:+
-:+
+
-:+
+
+
+
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Koncept

Visualisera

menyval Överföra kaffe från Fylla kanister och

(sort och mängd)

maskin till termos

visa mängd kvar i
kanister

1

Smart termos

Utlopp

Kanister tas ut ur
maskin + våg

2

Smart termos

Utlopp

Utstickande kanister

3

Menyval

Utlopp

Kanister tas ut ur

4

Menyval

Utlopp + slang

Menyval (fysiska/konventionella knappar, display)

Utlopp Justerbart utlopp högre upp på maskinens
sida mha. pump + höj/sänkbar maskin
(kan flyttas till framsida =bredare maskin)

maskin + våg

Då överföring sker med slang + utlopp kan utloppet

Kanister tas ut ur

utformas på följande sätt:

maskin + våg
5

Smart termos + menyval

Utlopp

Kanister tas ut ur
maskin + våg

6

Smart termos + menyval

Utlopp + slang

Kanister tas ut ur
maskin + våg

7

Menyval

Slang

Kanister tas ut ur
maskin + våg

8

Smart termos + menyval

Slang

1)
Justerbart utlopp högre upp på maskinen
mha. pump
(sida eller framsida på maskin, framsida =bredare
maskin)
2)
Högre maskin med plats för (mindre) termos
under utlopp
(Tänk på stabilitet)

Utstickande kanister

Koncept 4, 6 kan ändras till att ha ett utlopp till mindre termosar utan pump genom att göra kaffemaskinen högre med utrymme under utloppet.
Detta visualiseras i: koncept 9

B7.5

Bilaga 8 - Visualisering av koncept
Konceptnamn: Koncept 1

Konceptbeskrivning:
Ett koncept som använder smarta termosar där maskinen förstår termosens storlek och hur
mycket som finns kvar i den. Konceptet har justerbart utlopp på maskinens sida dit varm dryck
pumpas upp. Konceptet har höj- och sänkbara ben på maskinen. Kanistrar finns inuti maskin,
vardera med våg för att veta mängd frystorkad dryck kvar i kanistrarna.

Konceptrisker: Då smarta termosar inte finns tillgängliga går det inte att brygga. Frågetecken
kring om det går att pumpa upp varm dryck. Lyft av alla typer av termosar måste utföras.

Visualisering/skiss:

B8.1

Konceptnamn: Koncept 2

Konceptbeskrivning:
Ett koncept som använder smarta termosar där maskinen förstår termosens storlek och hur
mycket som finns kvar i den. Konceptet har justerbart utlopp på maskinens sida dit varm dryck
pumpas upp. Utstickande kanistrar som visar mängd frystorkad dryck kvar i kanistrarna.

Konceptrisker: Då smarta termosar inte finns tillgängliga går det inte att brygga. Frågetecken
kring om det går att pumpa upp varm dryck. Lyft av alla typer av termosar måste utföras. Risk
för att kladd syns i kanistrar. Frågetecken kring om utstickande kanistrar är tillräckligt robusta.

Visualisering/skiss:

B8.2

Konceptnamn: Koncept 3

Konceptbeskrivning:
Ett koncept med menyval på framsidan för dryckesval (sort och mängd). Konceptet har justerbart
utlopp på maskinens sida dit varm dryck pumpas upp. Konceptet har höj- och sänkbara ben på
maskinen. Kanistrar finns inuti maskin, vardera med våg för att veta mängd frystorkad dryck
kvar i kanistrarna.

Konceptrisker: Menyval måste ha god kognitiv ergonomi. Frågetecken kring om det går att
pumpa upp varm dryck. Lyft av alla typer av termosar måste utföras.

Visualisering/skiss:

B8.3

Konceptnamn: Koncept 4

Konceptbeskrivning:
Ett koncept med menyval på framsidan för dryckesval (sort och mängd). Konceptet har justerbart
utlopp på maskinens sida dit varm dryck pumpas upp. Det har också en slang som är till för att
fylla de största termosarna. Kanistrar finns inuti maskin, vardera med våg för att veta mängd
frystorkad dryck kvar i kanistrarna.

Konceptrisker: Menyval måste ha god kognitiv ergonomi. Frågetecken kring om det går att
pumpa upp varm dryck.

Visualisering/skiss:

B8.4

Konceptnamn: Koncept 5

Konceptbeskrivning:
Ett koncept som använder smarta termosar där maskinen förstår termosens storlek och hur
mycket som finns kvar i den, samt menyval för sort och mängd dryck som kan användas då
smarta termosar inte används. Konceptet har justerbart utlopp på maskinens sida dit varm dryck
pumpas upp. Konceptet har höj- och sänkbara ben på maskinen. Kanistrar finns inuti maskin,
vardera med våg för att veta mängd frystorkad dryck kvar i kanistrarna.

Konceptrisker: Frågetecken kring om det går att pumpa upp varm dryck. Lyft av alla typer av
termosar måste utföras.

Visualisering/skiss:

B8.5

Konceptnamn: Koncept 6

Konceptbeskrivning:
Ett koncept som använder smarta termosar där maskinen förstår termosens storlek och hur
mycket som finns kvar i den, samt menyval för sort och mängd dryck som kan användas då
smarta termosar inte används. Konceptet har justerbart utlopp på maskinens sida dit varm dryck
pumpas upp. Det har också en slang som är till för att fylla de största termosarna. Kanistrar finns
inuti maskin, vardera med våg för att veta mängd frystorkad dryck kvar i kanistrarna.

Konceptrisker: Frågetecken kring om det går att pumpa upp varm dryck.

Visualisering/skiss:

B8.6

Konceptnamn: Koncept 7

Konceptbeskrivning:
Ett koncept med menyval på framsidan för dryckesval (sort och mängd). Det har en slang som är
till för att fylla termosarna. Kanistrar finns inuti maskin, vardera med våg för att veta mängd
frystorkad dryck kvar i kanistrarna.

Konceptrisker: Menyval måste ha god kognitiv ergonomi. Frågetecken kring om det går att
pumpa upp varm dryck. Kan vara krångligt med endast en slang för överföring av kaffe till
mindre termosar.

Visualisering/skiss:

B8.7

Konceptnamn: Koncept 8

Konceptbeskrivning:
Ett koncept som använder smarta termosar där maskinen förstår termosens storlek och hur
mycket som finns kvar i den, samt menyval för sort och mängd dryck som kan användas då
smarta termosar inte används. Det har en slang som är till för att fylla termosar. Utstickande
kanistrar för att se mängd frystorkad dryck som finns kvar i kanistrarna.

Konceptrisker: Frågetecken kring om det går att pumpa upp varm dryck. Kan vara krångligt med
endast en slang för överföring av kaffe till mindre termosar. Frågetecken kring om utstickande
kanistrar är tillräckligt robusta.

Visualisering/skiss:

B8.8

Konceptnamn: Koncept 9

Konceptbeskrivning:
Ett koncept som använder smarta termosar där maskinen förstår termosens storlek och hur
mycket som finns kvar i den, samt menyval för sort och mängd dryck som kan användas då
smarta termosar inte används. Det har en slang som är till för att fylla de största termosarna samt
ett utlopp där mindre termosar kan användas.

Konceptrisker: Maskin kan bli för hög.

Visualisering/skiss:

B8.9

Bilaga 9 – Relativ beslutsmatris enligt Pugh och viktad relativ beslutsmatris enligt Pugh

Relativ beslutsmatris enligt PUGH
Alternativ
Kriterier
6 (ref)

3

4

5

1

7

8

9

Producera 96L
kaffe/h

0

0

0

0

0

0

0

0

Drivas med 9 kW

0

0

0

0

0

0

0

0

Inbyggd vattentank

0

0

0

0

0

0

0

0

Ha kanistrar

0

0

0

0

0

0

0

0

Ha mixersystem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Går att använda med
extern vattentank

0

0

0

0

0

0

0

0

Har 3temps tec. För
att fylla, värma
vatten

0

0

0

0

0

0

0

0

Går att använda utan
vatteninkoppling
(pump + extern tank)

Datum

2

B9.1

Kan överföra kaffe
oberoende
termosstorlek

-

-

0

-

-

-

-

-

Har robust
konstruktion

-

0

0

0

0

0

-

0

Underlättar rengöring

-

0

0

0

0

0

-

0

Underlättar
avkalkning

0

0

0

0

0

0

0

0

Lätt att förstå och
bruka

0

-

-

0

0

-

-

0

Tydligt när
frystorkad dryck ska
fyllas på

0

0

0

0

0

0

0

0

Tydligt att göra val
av bryggmängd

-

0

0

0

-

0

0

0

Uttrycker robusthet
och kvalitet

-

0

0

0

0

0

-

0

Medge
individanpassning

+

+

0

+

+

0

0

-

Medger återkoppling

-

0

0

0

-

0

0

0

Förhindrar
spill/skvätt

0

0

0

0

0

-

-

0

B9.2

Förhindrar
belastningsskador

-

-

0

-

-

0

0

0

Förhindrar att fel på
maskin leder till
skador

0

0

0

0

0

0

0

0

Skyddar
komponenter inuti

-

0

0

0

0

0

-

0

Erbjuder variation i
bryggmängd,
dryckesval,
termosstorlek

-

0

0

0

-

-

-

-

Visar
vattentemperatur

0

0

0

0

0

0

0

0

Underlättar service

0

0

0

0

0

0

0

0

Har låg tyndpunkt

0

0

0

0

0

0

0

-

Går att anpassa
design för
marknasföring

0

0

0

0

0

0

0

0

Minimerar kladd i
kanistrar

-

0

0

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

+

+

+

Minimerar stopp i
kanistrar pga. vätska
läckt in
Underlättar för
montering och
tillverkning

B9.3

Har former i
designen som sticker
ut ur mängden

+

0

0

0

0

0

+

0

Har färgval som
sticker ut ur mängden

0

0

0

0

0

0

0

0

Har
detaljer/karaktärsdrag
som kännetecknar
3temp

0

0

0

0

0

0

0

0

Utnyttjar 3temp
teknologi för smarta
termosar och maskin

0

-

-

0

0

-

0

0

Erbjuder backup då
något slutar fungera
(knappar för
bryggning etc. eller
extra termosar
används)

-

-

-

0

-

-

0

0

Summa +

2

1

0

1

1

1

2

1

Summa 0

20

29

32

32

28

28

23

30

Summa -

13

5

3

2

6

6

10

4

Nettovärde

0

-11

-3

-3

-1

-5

-5

-8

-3

Rangordning

1

9

5

5

2

7

7

8

5

Vidareutveckling

ja

nej

ja

ja

ja

ja

ja

nej

ja
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Relativ beslutsmatris enligt PUGH med viktade kriterier
Kriterier

Viktning (1-5)

6 (ref)

2

3

Alternativ
4

5

1

7

8

9

Producera 96L kaffe/h

K, 5

0

0

0

0

0

0

0

0

Drivas med 9 kW

K, 5

0

0

0

0

0

0

0

0

Inbyggd vattentank

K, 5

0

0

0

0

0

0

0

0

Ha kanistrar

K, 5

0

0

0

0

0

0

0

0

Ha mixersystem

K, 5

0

0

0

0

0

0

0

0

K, 5

0

0

0

0

0

0

0

0

K. 5

0

0

0

0

0

0

0

0

K, 5

0

0

0

0

0

0

0

0

K, 5

-

-

0

-

-

-

-

-

Har robust konstruktion

K, 5

-

0

0

0

0

0

-

0

Underlättar rengöring

Ö, 2

-

0

0

0

0

0

-

0

Underlättar avkalkning

Ö, 2

0

0

0

0

0

0

0

0

Lätt att förstå och bruka

Ö, 5

0

-

-

0

0

-

-

0

Går att använda utan
vatteninkoppling (pump
+ extern tank)
Går att använda med
extern vattentank
Har 3temps tec. För att
fylla, värma vatten
Kan överföra kaffe
oberoende termosstorlek

Datum

B9.5

Tydligt när frystorkad
dryck ska fyllas på
Tydligt att göra val av
bryggmängd
Uttrycker robusthet och
kvalitet

Ö, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

Ö, 4

-

0

0

0

-

0

0

0

Ö, 4

-

0

0

0

0

0

-

0

Medge individanpassning

Ö, 3

+

+

0

+

+

0

0

-

Medger återkoppling

Ö, 3

-

0

0

0

-

0

0

0

Förhindrar spill/skvätt

Ö, 4

0

0

0

0

0

-

-

0

Ö, 3

-

-

0

-

-

0

0

0

Ö, 3

0

0

0

0

0

0

0

0

Ö, 4

-

0

0

0

0

0

-

0

Ö, 4

-

0

0

0

-

-

-

-

Visar vattentemperatur

Ö, 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Underlättar service

Ö, 2

0

0

0

0

0

0

0

0

Har låg tyngdpunkt
Går att anpassa design
för marknasföring
Minimerar kladd i
kanistrar

Ö, 5

0

0

0

0

0

0

0

-

Ö, 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Ö, 2

-

0

0

0

0

0

-

0

Förhindrar
belastningsskador
Förhindrar att fel på
maskin leder till skador
Skyddar komponenter
inuti
Erbjuder variation i
bryggmängd, dryckesval,
termosstorlek

B9.6

Minimerar stopp i
kanistrar pga. vätska
läckt in
Underlättar för montering
och tillverkning
Har former i designen
som sticker ut ur
mängden
Har färgval som sticker
ut ur mängden
Har
detaljer/karaktärsdrag
som kännetecknar 3temp
Utnyttjar 3temp
teknologi för smarta
termosar och maskin
Erbjuder backup då något
slutar fungera (knappar
för bryggning etc. eller
extra termosar används)

Ö, 2

-

0

0

0

0

0

-

0

Ö, 2

-

0

0

0

0

+

+

+

Ö, 3

+

0

0

0

0

0

+

0

Ö, 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Ö, 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Ö, 4

0

-

-

0

0

-

0

0

Ö, 4

-

-

-

0

-

-

0

0

Summa +

6

3

0

3

3

2

5

2

Summa 0

84

110

121

123

108

106

92

115

Summa -

44

21

13

8

23

26

37

17

Nettovärde

0

-38

-18

-13

-5

-20

-24

-32

-15

Rangordning

1

9

5

3

2

6

7

8

4

Vidareutveckling

ja

nej

nej

ja

ja

nej

nej

nej

nej

B9.7

Bilaga 10 - Konceptbeskrivningar

Koncept 6
Konceptet:













Slang för överföring till stora termosar/kantiner.
Smarta termosar där kaffemaskinen vet dess storlek och mängd kvar i
termos.
Alternativ konventionell bryggning med vanligt utlopp, ställ in (mängd och
sort).
Mängd kaffe  vridreglage.
Sort  knapp.
Slang – bara kaffe.
Höj och sänkbart utlopp till termosar.
Pump från mixersystemet till utlopp.
Visar nivå i kanistrar på kaffemaskinens framsida med led- ljus.
Visar när det är dags att ”kalla hem” utskickade termosar runtom på eventet
med hjälp av de smarta termosarna.
Visar temperatur på vattnet i vattentank.
Låg tyngpunkt.

Vad gör konceptet unikt?











Utlopp högt upp – får plats med relativt stora termosar.
Brukarvänlig slang.
Smarta termosar.
Menyval som är lätta att förstå för brukaren.
”Ledslingor/pilar” som visar bestämt var kaffet kommer ut någonstans.
Höj och sänkbart utlopp till termosar för att undvika spill.
Visar nivå i kanistrar på kaffemaskinens framsida med led- ljus.
Visar när det är dags att ”kalla hem” utskickade termosar runtom på eventet
med hjälp av de smarta termosarna.
Låg tyngpunkt.
Unik form.

Eventuella risker med konceptet:


Svårighet att få pump att fungera.

B10.1

Koncept 6 – modifierad version
Konceptet:













Slang för överföring till stora termosar/kantiner.
Smarta termosar där kaffemaskinen vet dess storlek och mängd kvar i
termos.
Alternativ konventionell bryggning med vanligt utlopp, ställ in (mängd och
sort).
Mängd kaffe  vridreglage.
Sort  knapp.
Slang – bara kaffe.
Höj och sänkbart utlopp till termosar.
Pump från mixersystemet till utlopp.
Visar nivå i kanistrar på kaffemaskinens framsida med led- ljus.
Visar när det är dags att ”kalla hem” utskickade termosar runtom på eventet
med hjälp av de smarta termosarna.
Visar temperatur på vattnet i vattentank.
Låg tyngpunkt.

Vad gör konceptet unikt?











Utlopp högt upp – får plats med relativt stora termosar.
Brukarvänlig slang med avtryckare.
Smarta termosar.
Menyval som är lätta att förstå för brukaren.
”Ledslingor/pilar” som visar bestämt var kaffet kommer ut någonstans.
Höj och sänkbart utlopp till termosar för att undvika spill.
Visar nivå i kanistrar på kaffemaskinens framsida med led- ljus.
Visar när det är dags att ”kalla hem” utskickade termosar runtom på eventet
med hjälp av de smarta termosarna.
Låg tyngpunkt.
Unik form.

Eventuella risker med konceptet:



Svårighet att få pump att fungera.
Utlopp på sidan inte optimalt om det är trångt om utrymme där.

B10.2

Koncept 9
Konceptet:










Slang för överföring till stora termosar/kantiner.
Smarta termosar där kaffemaskinen vet dess storlek och mängd kvar i
termos.
Alternativ konventionell bryggning, ställ in (mängd och sort).
Mängd kaffe  vridreglage.
Sort  knapp.
Slang – bara kaffe.
Visar nivå i kanistrar på kaffemaskinens framsida med led- ljus.
Visar när det är dags att ”kalla hem” utskickade termosar runtom på eventet
med hjälp av de smarta termosarna.
Visar temperatur på vattnet i vattentank.

Vad gör konceptet unikt?







Brukarvänlig slang.
Smarta termosar.
Menyval lätta att förstå för brukaren.
”Ledslinga/pil” som visar bestämt var kaffet kommer ut någonstans.
Visar nivå i kanistrar på kaffemaskinens framsida med led- ljus.
Visar när det är dags att ”kalla hem” utskickade termosar runtom på eventet.

Eventuella risker med konceptet:



Svår att transportera då maskinen är mindre stabil på grund av dess höjd.
Risk att inte få plats med stora termosar under det fast utloppet.

B10.3

Bilaga 11 – Sammanställningsritning på kaffemaskinen

B11.1

