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Sammanfattning
Detta examensarbete är utfört under vårterminen 2016 för högskoleingenjörsprogrammet i
innovationsteknik och design på Karlstad universitet. Uppdraget tillhandahölls av företaget
3TEMP AB i Arvika.
För att kunna servera stora mängder kaffe på stora event, festivaler och mässor krävs
kraftfulla kaffemaskiner som är svåra att transportera. Det här projektet handlar om att ta fram
ett förslag på en lösning som gör transporten av kaffemaskinen med tillhörande utrustning
lättare och mindre påfrestande för brukaren i samband med förflyttning mellan olika event.
Målet med projektet har varit att föreslå en lösning på hur transport av kaffemaskin och
kringutrustning kan ske effektivt och ergonomiskt. För att hitta så många möjliga lösningar
som möjligt användes designprocessen. Detta inkluderade en förstudie, idegenerering,
konceptutveckling och konceptutvärdering. Resultatet av arbetet slutade med ett koncept som
presenteras

i

from

av

en

layoutkonstruktion

i

CAD

med

tillhörande

sammanställningsritningar, skisser och en modell.
I det här projektet intervjuaedes och observerades brukaren vid det befintliga arbetet.
Resultatet av observationerna jämfördes sedan

med den rekommenderade lyftvikten för

manuella lyftarbeten genom att använda NOISH lyftekvation.
Vid event används olika typer av hjälpmedel för att förflytta olika typer av utrustningen på
eventområdena. Det används allt från fyrhjulingar och snöskotrar till traktorer och larvfordon.
I projektet söktes en gemensam nämnare mellan dessa fordon.
I projektet genomfördes även benchmarking på liknande produkter samt en undersökning av
vilka lagar och regler som finns i samband med transport på landsväg och i terräng.
Utrustningen skall gå att transportera längre sträckor på räls, landsväg, båt eller flyg. För att
lösningen skall uppfylla dessa krav har intervjuer gjorts med Mariterm AB som arbetar med
utbildning av lastsäkring av olika gods för transport över hela världen.

Abstract
This thesis is done during the spring semester 2016 for the Bachelor of Science in Innovation
and Design programme at Karlstad University. The mission of the thesis was provided by the
company 3TEMP AB in Arvika.
In order to serve large quantities of coffee at big events, festivals and fairs a powerful coffee
machine is required. Due to its size the machine is difficult handle during transport. This
project is about finding a solution that makes the transport of the coffee machine and its
related equipment safer and easier to handle during transportation between events.
The goal of the project was to find a possible solution that makes the transportation of the
equipment more efficient and ergonomic. In order to find as many ideas as possible the
design process has been used. This includes a research followed by an ideation, concept
development and concept evaluation. The project ended with one concept presented in the
form of a layout design in CAD together with assembly drawings, sketches and a model.
In this project interviews and observations has been done together with the people who
transport coffee equipment on a daily basis. The results of the observations were later
compared with the recommended lifting weight for manual lifting tasks using NOISH lifting
equation.
In the event business different types of vehicles are used to transport equipment at the event
areas. Everything from ATVs and snowmobiles to tractors and caterpillar vehicles are used. In
the project there has been a search for a common denominator between those vehicles.
During the project benchmarking of similar products has also been done to find inspiration for
new ideas. To further evaluate the concepts an examination of laws and regulations for
transportation of equipment in traffic and off-road has been done.
The equipment also has to withstand long distance transport by rail, road, sea and air. To meet
these requirements interviews were made with the company MariTerm AB who works with
educating in cargo securing of goods for worldwide shipment.
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1. Inledning
För att kunna servera stora mängder kaffe på stora event, festivaler och mässor krävs
kraftfulla kaffemaskiner som är svåra att transportera. Det här projektet handlar om att göra
transporten lättare och mindre påfrestande för brukaren. Projektet utförs på uppdrag av
3TEMP

AB,

Arvika

i

kursen

Examensarbete

för

högskoleingenjörsexamen

i

innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen är en del av högskoleingenjörsprogrammet
för innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på
Karlstads universitet. Kursen motsvarar 22,5 hp och är utfört under vårterminen år 2016.
Handledare är Lennart Wihk och professor Leo de Vin är examinator. Större delen av
projektet har ägt rum hos konsultfirman Semcon i Karlstad. I undersökningen har intervjuer
och observationer gjorts hos Löfbergs Arena och CoffeeCow som båda tar med sig
kaffeutrustning till olika event.
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1.1 Bakgrund
Projektet har tillhandahållits av uppdragsgivaren 3TEMP AB som har sitt säte i Arvika,
Sverige. Företaget etablerades 2013 av Patrik Stridsberg, Jarl Nilson och Anders Eriksson för
att utveckla, tillverka och marknadsföra high-end kaffemaskiner för den professionella
marknaden. Teamet består idag av människor som tillsammans sitter på nyckel-kunskaper och
erfarenheter för att driva ett konkurrenskraftigt tillverkande företag inom kaffebranschen.
Teamet har även kunskap och erfarenhet från research & development, produktion, support,
kvalitet, försäljning mm.
Uppdragsgivaren vill även kunna erbjuda effektiva kaffemaskiner för servering av kaffe inom
eventbranschen. Med event menar dem allt från bröllop och rockkonserter till stora
sportevenemang som till exempel Vasaloppet. I dagsläget är kaffemaskiner vid större
evenemang stationära i kiosker eller liknande vilket gör det svårt att servera till stora
mängder. 3TEMP AB har tagit fram ett koncept på en mobil enhet som bygger på teknik som
dem själva utvecklat. Tekniken ger även förutsättningar för maskin till maskin
kommunikation vilket är unikt för kaffemaskiner inom eventbranschen. Med tekniken kan
bland annat termosarna kommunicera med kaffebryggaren så att en ny termos kan bryggas när
kaffet börjar ta slut. För snabb bryggning och för att undvika sump har uppdragsgivaren
beslutat att maskinerna skall tillreda frystorkat kaffe. Dessutom håller snabbkaffe smaken
bättre när det står längre tider i termosar. Konceptet skall fungera som en tjänst där
eventarrangörer kan hyra utrustning till olika event. Tanken är att den hyrda maskinen skall
stå i en kiosk eller dylikt vid eventområdet och att kaffet bryggs i termosar som personal kan
fördela runt om eventområdet för effektiv servering.
Med denna bakgrund ville uppdragsgivaren ha hjälp med att formge maskinen och att göra
den så ergonomisk och smidig som möjligt både vid användning och vid transport i olika
miljöer. Kaffemaskinen skall ha en kapacitet på 96 liter kaffe per timma vilket gör den tung
och svårflyttad till och från olika event. I detta examensarbete avgränsas projektet till att ta
fram ett koncept som förenklar transporten av maskinen med tillhörande utrustning mellan
och under evenemang.
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1.2 Problembakgrund
I dagsläget saknas anpassad utrustning för att förflytta kaffemaskiner till och från olika event.
Beroende på uppdrag ser transporten av utrustningen olika ut. På uppdrag som ligger nära
företaget bryggs kaffet hemma och tappas upp i stora termosar och kantiner som sedan lyfts
för hand eller med en vanlig säckkärra till fordon för transport. Ett annat vanligt
förekommande fall är långväga uppdrag som vid t.ex. festivaler. Vid dessa uppdrag
transporteras även kaffemaskinerna till eventområdet. För att packa ihop all utrustning utsätts
personalen för tunga lyft och stress. All utrustning plockas isär och packas ned i vanliga
kartonger som packas in i skåpbilar eller släp utan struktur. Detta är tidskrävande och fysiskt
krävande. Många som arbetar i branschen upplever smärtor i rygg och axlar. Det här
examensarbetet ämnar sig åt att hitta en lösning som gör det lättare att transportera
kaffemaskiner, kantiner och termosar på ett effektivare och mer ergonomiskt sätt från punkt A
till punkt B.
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1.3 Problemformulering
Hur kan hantering av kaffemaskiner och kringutrustningen underlättas vid förflyttning mellan
lager och användningsplats?

1.4 Syfte
Syftet är att på ett självständigt sätt genomföra examensarbetet med hjälp av
design/produktutvecklingsprocessen och tillämpa de verktyg processen förespråkar, för att nå
målet.

1.5 Målsättning
Målet är att föreslå en lösning på hur transport av kaffemaskin och kringutrustning kan ske
effektivt och ergonomiskt. Lösningen skall presenteras i form av en layoutkonstruktion i CAD
med tillhörande sammanställningsritningar, en modell och skisser.
Arbetet skall redovisas i en rapport, som uppfyller de krav som ställs på en akademisk rapport
av detta slag. Examination sker genom opponering på rapporten och att studenten läser en
annan anvisad rapport och genomför en opponering på denna.
Övriga akademiska mål är:


Genomförande av delredovisning inför klassen



Genomföra muntlig presentation av arbetet inför klassen



Genomföra en utställning



Lämna in en rapport för examination och vid detta tillfälle opponera på en annan
rapport

1.5 Avgränsningar
Projektet är avgränsat till att ta fram en lösning som förenklar transporten av kaffemaskinen
och tillhörande utrustning mellan och under evenemang. Lösningen är avgränsad till att
presenteras genom en layoutkonstruktion i CAD med tillhörande sammanställningsritningar.
Detta för att kunna leverera ett underlag för att uppdragsgivaren ska kunna ta projektet vidare
till en detaljerad konstruktion.
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2. Metod
Metoden för detta projekt bygger på att följa den systematiska produktutvecklingsprocessen
som beskrivs i (Johannesson, et al., 2008) med processens olika steg ur ett helhetsperspektiv.
Figuren nedan beskriver processens steg som används som underlag i detta projekt (Se figur
1).

Figur 1. Visualisering av projektutvecklingsprocessens steg som används som underlag för projektets struktur.

2.1 Projektplan
En viktig del av projektet är projektplanen. ”Om du misslyckas med att planera, planerar du
att misslyckas” (Eriksson & Lilliesköld, 2012). Projektplanen är högst preliminär och skall ge
underlag för att kunna stämma av hur projektet går och om det håller sig inom tidsramen
(Eriksson & Lilliesköld, 2012). Det dokument som utgör projektplanen beskriver följande
områden: bakgrund, problembeskrivning, målsättning, organisation, projektmodell, tidsplan,
kommentarer

till

tidsplan,

riskbedömning

samt

dokumenthantering.

Inom

projektmodellsbeskrivningen gjordes en milstolpeplan med de milstolpar och grindhål som
måste följas under projektets gång samt de avstämningar med uppdragsgivaren som ansetts
nödvändiga.
2.1.1 Riskbedömning
Det finns alltid risker i ett projekt som kan komma att påverka projektet (Eriksson &
Lilliesköld, 2012). En riskbedömning har därför gjorts för att skapa en trygghet kring
projektets osäkerheter och för att på förhand veta hur en skall agera om någon av de
förutspådda riskerna skulle inträffa. Det har valts att göra en miniriskanalys eftersom den
lämpar sig bra i mindre projekt och har god styrka i förhållande till sin enkelhet (Jansson &
Ljung, 2014).
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2.1.2 Work Breakdown Stucture (WBS)
Innan man kan göra en bedömning av hur lång tid ett projekt eller arbete kommer ta måste
man ha en klar uppfattning av vilket arbete som skall genomföras. En vanlig metod för att
strukturera ett arbete är att göra en work breakdown structure. Metoden går ut på att dela ner
projektet i olika arbetspaket/arbetsuppgifter som anses nödvändiga för att projektet skall
kunna färdigställas (Jansson & Ljung, 2014). Metoden har använts för att tillsammans med ett
logiskt nätverk kunna ta fram ett underlag för tidsplaneringen.
2.1.3 Logiskt nätverk
Arbetspaketen kan inte utföras i vilken ordning som helst. För att kunna lägga in
arbetsuppgifterna i en tidplan måste man veta vilka uppgifter som är beroende av varandra,
vilka som kan göras parallellt och vilka arbetsuppgifter som måste göras före eller efter
varandra (Eriksson & Lilliesköld, 2012). Med denna vetskap skapades ett logiskt nätverk som
underlag för att kunna ställa upp en tidsplan i lämplig ordning.
2.1.4 Tidsplan
När arbetsuppgifterna skall genomföras beskrivs i tidsplanen. Syftet med en tidsplan är att
skapa en förutsättning för att hinna klart med projektet inom tidsramen. Den mest använda
tekniken för att visualisera en tidsplan är att göra ett Ganttschema. Ett Ganttschema beskriver
när arbetsuppgifterna skall utföras och vilka arbetsuppgifter som är beroende av varandra och
baseras på det logiska nätverket (Jansson & Ljung, 2014). Ett Ganttschema skapades därför
för att kunna få en god planering och för att kunna göra avgränsningar av arbetsuppgifter när
inte tid finns inom tidsramen. I Ganttschemat presenteras också alla grindhål och milstolpar
som dokumenterats under tidsplanen.

2.2 Förstudie
Målen, kraven och önskemålen som ligger till grund för produktspecifikationen och som
senare ska styra hela produktutvecklingsprocessen i rätt riktning bestäms under förstudien.
Genom att ta reda på vilka som berörs av produkten och kombinera med litterära studier kan
olika verktyg användas för att samla in den information som är nödvändig för att tillfredsställa
så många parter som möjligt.
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2.2.1 Intressentanalys
För att få reda på vilka parter som berörs av en produkt eller tjänst har en intressentanalys
gjorts. En intressentanalys används för att lyfta fram de krav och önskemål som varje
intressent kan ha i sammanhanget. Med denna information kan man kategorisera vilka parter
som anses vara viktigast att ta hänsyn till i utvecklandet av en tjänst eller produkt (Stickdorn
& Schneider, 2010). Informationen ligger till grund för de parters krav och önskemål som
skall undersökas för sammanställandet av produktspecifikationen. De viktigaste intressenterna
nämns som nyckelintressenter och presenteras i form av en matris enligt (Jansson & Ljung,
2014).
2.2.2 Intervjumetodik
För att samla både kvalitativ och kvantitativ information har en semistrukturerad
intervjumetodik tillämpats. Vid en semistrukturerad intervju tas en struktur fram med de
områden som skall behandlas och intervjuaren kan välja ordning på områdena och ställa
följdfrågor. Intervjuformen innehåller både förutbestämda och öppna frågor (Bohgard, et al.,
2008). För att få konkret information och nya vinklingar på frågor och områden har pauser
gjorts under intervjutiden samt en rundvandring på arbetsplatsen (Kylén, 2004).
2.2.3 Observationsmetodik
Den mest grundläggande metodiken för att samla information är att göra observationer. Vid
observation kan frekvenser, händelser, beteenden, kontaktmönster och flöden iakttas. Vid
observation skiljer man på strukturerade och ostrukturerade observationer. Vid strukturerade
observationer har man oftast en mall att gå efter för att dokumentera medan man vid en
ostrukturerad observation antecknar fritt efter vad man observerar (Kylén, 1994). I detta
projekt användes båda formerna för att samla information om arbetsmoment, frekvenser och
förflyttningar i samband med transport.
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2.2.4 Brukaranalys
För att en produkt skall bli framgångsrik är det nödvändigt att ta hänsyn till brukarens
intressen. Alla människor är olika och värderar olika funktioner på en produkt olika mycket.
Vissa söker exklusivitet medan andra söker en enkel budgetvariant. Det är därför viktigt att
göra en bred brukaranalys för att få så många åsikter som möjligt för att kunna ta beslut i
produktutvecklingen. För att göra produktutvecklingsprocessen så effektiv som möjligt är det
bra att fokusera arbetet på en målgrupp (Österlin, 2007). Information om målgruppen har
samlats in genom att besöka olika företag som arbetar med att förse olika event med
kaffemaskiner eller annan utrustning. Brukarna på besökta företag har intervjuats för att få
fram deras upplevelser, åsikter och funderingar kring den befintliga utrustningen.
2.2.5 Ergonomisk analys
Ergonomi är en viktig del av ingenjörskonsten. Vid utveckling av en ny produkt är det viktigt
att ha kunskap om människans möjligheter och begränsningar för att öka säkerheten, minska
arbetsskadorna, minska risken för olyckor, tillfredsställa brukaren, minska stress och öka
tryggheten (Bohgard, et al., 2008). I detta projekt läggs fokus på ergonomin på individnivå för
dem som skall bruka produkten. Detta utifrån de fysiska moment som brukaren utsätts för vid
förflyttning av utrustning. Analysen bygger på att identifiera de fysiska lyft som personalen
utsätts för i samband med förflyttning av kaffeutrustningen och jämföra de mot den
rekommenderade maxtyngden. För samla information om vilka lyft som anses vara
påfrestande har intervjuer och observationer av brukaren gjorts. För att beräkna den
rekommenderade maxtyngden har Noish lifting equation använts. Noish lifting equation är en
metod som används för att utvärdera, identifiera och klassificera de risker som finns i
samband med manuella lyftarbeten. Metoden är utvecklad av forskare på the National
Institute of Occupational Safety and Health i USA. I metoden sätts den optimala maxtyngden
23kg mot en rad olika faktorer som påverkar lyftet negativt med hänsyn till belastningsskador.
Optimalvikten är ett resultat av tester på olika försökspersoner som lyft olika vikter. Vid
lyften har mätningar av belastningar på muskulatur gjorts för att se om dem uppnår den
kritiska nivån 3400N som har visats vara skadligt (Waters, et al., 1993).
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2.2.6 Teknisk Information
Som komplement till produktspecifikationen har relevant teknisk information som kan
påverka konceptutvärderingen eller som kan användas som underlag för vidare utveckling till
en detaljerad konstruktion samlats in. Teknisk information om ingående komponenter i
utrustningen och dess risker har efterfrågats av uppdragsgivaren. När det kommer till
långväga transporter i båt, lastbil, tåg och flyg har olika logistikföretag som arbetar med
lastsäkring kontaktats för att få input på hur man kan ta hänsyn till problem vid långväga
transport i produktutvecklingen.
2.2.7 Benchmarking
Benchmarking är läran om att lära sig från andra. Med benchmarking kan man få reda på
existerande koncept som har skapats för att lösa ett specifikt problem samt information om
styrkor och svagheter med dessa lösningar (Ulrich & Eppinger, 2000). Eftersom det inte finns
någon specifik lösning på transportproblemet av kaffemaskiner inom eventbranschen har det
valts att göra en benchmarking på befintliga lösningar av de delfunktioner som analyserats i
funktionsanalysen för att få ett bredare utkast att kunna dra nytta av.

2.3 Produktspecificering
Att göra en produktspecificering innebär att samla in kompletterande information i form av
krav och önskemål till de krav som ställs av uppdragsgivaren. Dessa krav och önskemål
tillsammans skall ligga till grunden för utvärderingen av de olika lösningar och idéer som
uppkommer vid konceptfasen och bygger på den information som samlats in under förstudien
(Johannesson, et al., 2008).
2.3.1 Funktionsanalys
Syftet med att göra en funktionsanalys är att ta reda på vilka funktioner som produkten har.
Funktionerna delas in i huvudfunktioner, nödvändiga funktioner samt önskade funktioner.
Huvudfunktionerna är dem funktioner som produkten huvudsakligen skall kunna utföra,
nödvändiga funktioner är de funktioner som tillsammans behövs för att huvudfunktionen skall
kunna uppfyllas och önskade funktioner är de funktioner som skulle ge produkten ett
mervärde (Johannesson, et al., 2008).
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2.3.2 Productspecifikation
Produktspecifikationen innehåller kriterier för de krav och önskemål som samlats in under
förstudien och de krav som är givet från uppdragsgivaren. Enligt (Johannesson, et al., 2008)
skall kriterierna för kraven och önskemålen ställas på ett lösningsoberoende och entydigt sätt
för att maximera lösningsmängden. Kriterierna kan vara funktionella eller begränsande.
Funktionella har många lösningar medan begränsande har få lösningar. Begränsande krav kan
användas på ett effektivt sätt för att sålla bort olämpliga lösningar tidigt (Johannesson, et al.,
2008). Kraven och önskemålen med tillhörande kriterium presenteras i en matris som
underlag för konceptutvärderingen.

2.4 Konceptutveckling
I den här projektfasen beskrivs de olika metoder som används vid konceptutvecklingen från
att generera koncept till att komma fram till den totallösning som går vidare till
konstruktionen. Metodiken för konceptutvecklingen beskrivs i (Johannesson, et al., 2008) och
denna del av rapporten innehåller de metoder som använts vid idégenerering,
konceptgenerering, eliminering av dåliga lösningar, konceptutvärdering och slutgiltigt
konceptval.
2.4.1 Idégenerering
I idéarbetet är idégenereringen den centrala fasen. Det är viktigt att skapa så många idéer som
möjligt under denna fas eftersom endast ett fåtal idéer per genereringstillfälle har en riktig
genomslagskraft. Ju fler idéer som produceras desto större chans att komma med ett
revolutionerande resultat. Under idégenereringsfasen är det kvantitet som räknas och inte
kvalitet. Det är viktigt att komma med så många idéer som möjligt i olika kategorier för att få
en bra grundplåt att stå på inför vidare arbete (Michanek & Breiler, 2007). Det finns många
olika kreativa metoder för att producera många idéer. En metod som lämpar sig bra för att
komma med många idéer på kort tid är 6-3-5-metoden som beskrivs i (Michanek & Breiler,
2007). I detta projekt har metoden tillämpats på de problemformuleringar som ansetts vara
viktigast. De olika idéer som skapats har strukturerats och delats in i olika delfunktioner för
att skapa så många tänkbara koncept som möjligt under konceptgenereringen i en morfologisk
matris.
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2.4.2 Konceptgenerering
En effektiv systematisk metod för att kombinera det kreativa arbetet på olika delfunktioner i
idégenereringen är att kombinera alternativen i en morfologisk matris enligt (Johannesson, et
al., 2008). Metoden användes för att inte missa någon möjlig kombination och på så sätt få så
många lösningsalternativ/koncept som möjligt. Matrisen innehåller en axel med alla
delfunktioner och en axel med alla lösningsförslag som producerats i idégenereringen. För att
skapa totallösningar ritas polygoner in i matrisen som sammansluter de kombinationer som
anses vara rimliga (Se tabell 1)
Tabell 1. Tabellen visar hur delfunktionernas dellösningsalternativ binds samman med polygoner för att skapa
koncept.

Delfunktion 1 A
Delfunktion 2 A
Delfunktion 3 A
Delfunktion 4 A
Totallösningar

Dellösningsalternativ
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
Koncept 1 Koncept 2

2.4.3 Visualisering av koncept
För att kunna göra en mer rättvis bedömning i nästa steg att utvärdera de koncept som
producerats i den morfologiska matrisen har det valts att göra 2D-skisser på samtliga koncept.
Vid visualiseringen blir de lösa tankarna mer konkreta och det blir lättare att avskilja vad som
stämmer och vad som behöver ändras. Detta förenklar arbetet med at hitta och sålla bort fel
tidigt i produktutvecklingen (Österlin, 2007). Skisserna har valts att göras så detaljerade som
anses vara nödvändigt för att visualisera produktens olika funktioner.
2.4.4 Eliminering av dåliga lösningar
Det första steget i utvärderingsprocessen är elimineringen av dåliga totallösningar. En
elimineringsmatris enligt (Johannesson, et al., 2008) har används för att bedöma huruvida
koncepten från den morfologiska matrisen löser huvudproblemet, uppfyller kraven från
produktspecifikationen, kan realiseras i verkligheten, om dem är inom kostnadsramen, hur
dem förhåller sig i miljö-, säkerhets- eller ergonomisk synvinkel och hur bra dem passar
företagets produktprogram.
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2.4.5 Utvärdering av koncept
För att göra den slutgiltiga sållningen av koncepten har det valt att göra en relativ beslutmatris
samt en viktad relativ beslutsmatris enligt Pugh som beskrivs i (Johannesson, et al., 2008). I
den relativa beslutsmatrisen sätts ett utav koncepten som referens. Sedan görs en bedömning
av huruvida de andra koncepten uppfyller de listade kriterierna bättre (+), lika bra (0) eller
sämre (-) än referenskonceptet. De urvalskriterier som används är listade utifrån
produktspecifikationen. Summan av alla (+) och (-) ger ett nettovärde som användas för att
ranka vilka koncept som är bäst respektive sämst. Utifrån resultatet tas ett beslut vilka koncept
som skall tas vidare till den viktade relativa beslutsmatrisen eller inte. I den viktade matrisen
viktas alla kriterier med viktfaktorn (w) utefter hur viktiga kriterierna anses vara.
Beslutsmatrisen går till på samma sätt som i den tidigare matrisen men att alla positiva och
negativa bedömningar multipliceras med viktfaktorn.
2.4.6 Konceptval
För att göra det slutgiltiga konceptvalet bokades ett möte med uppdragsgivaren för att
presentera konceptet med alla funktioner tillsammans med en detaljskiss med tillhörande
konceptbeskrivning. Konceptvalet gjordes i samråd med uppdragsgivaren.

2.5 Konfigurering och konstruktion
För att vidareutveckla konceptlösningen till en fungerande produkt som uppfyller kraven i
produktspecifikationen gjordes konfigurering och konstruktion med hjälp av konceptbeskrivningen. Vid konfiguration sätts komponenter och delsystem upp på ett sådant sätt så
att produkten får en logisk uppbyggnad, är servicevänlig och att den uppfyller alla krav på
yttre

dimensioner

(Johannesson,

et

al.,

2008).

Målet

är

att

komma med ett

konstruktionsunderlag till uppdragsgivaren för vidare utveckling till en mer detaljerad
konstruktion.

Konstruktionsunderlaget

består

av

en

CAD-modell

med

tillhörande

sammanställningsritning. Vidare informationssökning gjordes genom att bygga en modell för
att få en uppfattning om dimensioner och produktens struktur. För att kunna göra en
funktionsduglig

produkt

och

underlätta

CAD-modelleringen

sammanställdes

en

komponentlista som innehåller de komponenter som anses nödvändiga för att produkten skall
fungera.
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2.5.1 Modellbygge
För att få en uppfattning om produktens dimensioner och layout skapades en modell som
innehåller alla delar som anses vara nödvändiga för att testa konceptet. Det gjordes även
modeller av de föremål som är tänkt skall transporteras med utrustningen för att hitta möjliga
lösningar som inte kunnat identifieras tidigare samt testa de olika funktionerna. ”En bild säger
mer än tusen ord men en modell ger ännu mer information” (Österlin, 2007) (sid 75).
2.5.2 Komponentlista
En komponentlista gjordes i form av en tabell för att samla alla komponenter som krävs för att
uppfylla produktens olika funktioner. I listan listas unika delar och de standardkomponenter
som skall användas samt kvantitet.
2.5.3 CAD-modellering och ritningar
När modellen är klar och testad och dem väsentliga dimensionerna är satta gjordes en CADmodell med hjälp av programvarorna Creo Parametric 2.0 för att kunna visualisera hur
produktens uppbyggnad skall se ut och hur olika komponenter förhåller sig till varandra samt
att kunna leverera sammanställningsritningar med viktiga funktionsmått och huvudmått till
uppdragsgivaren för vidare utveckling. CAD-Modelleringen gjordes med arbetssättet TopDown vilket innebär att man på förhand listar hela modellträdet och sedan konstruerar 3Dmodellen part för part baklänges. Fördelen är att det är lätt att bestämma dimensioner på
parterna eftersom dem ritats löpande på varandra och kan användas som referenser under
modelleringen. För att kunna presentera viktiga mått för uppdragsgivaren gjordes en
sammanställningsritning med hjälp av 3D-modellen i Creo Parametric 2.0.
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3. Resultat
I den här delen presenteras hur metoderna har tillämpats och vilket resultat det gav.

3.1 Projektplan
Projektplanen genomfördes genom att stegvis följa (Eriksson & Lilliesköld, 2012). Resultatet
av projektplanen presenteras i Bilaga A och innehåller projektets bakgrund, problembeskrivning, mål, organisation, projektmodell, work breakdown structure, logiskt nätverk,
Ganttschema, kommentarer till tidsplan, riskbedömning samt dokumenthantering.
3.1.1 Riskbedömning
Riskbedömningen genomfördes I form av en miniriskanalys. För att identifiera så många
tänkbara risker som möjligt diskuterades dessa med ytterligare två studenter. Alla risker som
kom att diskuteras skrevs ned i ett dokument. När diskussionen och dokumenteringen av
riskerna var klar sammanställdes en lista av samtliga risker och en bedömning gjordes enskilt
på vilken sannolikhet (S) och konsekvens (K) samtliga risker har. Detta för att kunna beräkna
riskvärdet (R=SxK). Ju högre riskvärde desto större är risken. I miniriskanalysen presenteras
även vilka åtgärder som skall tillämpas om någon risk inträffar och även dessa diskuterades i
gruppen. I tabell 2 nedan visas ett utdrag ur miniriskanalysen. Resten av analysen går att se i
bilaga A.
Tabell 2. Utdrag ur miniriskanalysen.

Miniriskanalys
Riskbeskrivning
Långa väntetider för
information från UG
idébrist
Datumberoende i förstudien
Missar viktig teknisk
information
Resultat ej i linje med UGs vision

S K R
4 5 20

Dataförlust
Låg prio från uppdragsgivare

3 5 15
3 4 12

Slarv med dokumentation
Brist på relevant vetenskaplig
litteratur
Långvarig sjukdom
Kortvarig sjukdom
För stor omfattning av projekt
Brist på material och utrustning
Kompetensbrist
Projektplan efterföljs ej

3 5 15
2 5 10

Felaktiga beräkningar

3 5 15

2 5 10
5 4 20
5 5 25
2 5 10

1
4
3
2
2
3

5
2
5
4
4
5

5
8
15
8
8
15

Åtgärd
Avtala rimlig väntetid samt mötesfrekvens med
UG
Idegenereringsworkshop
Hitta alternativ input
Täta avstämningar med UG
Täta avstämningar med UG, Lägg stor vikt på
produktspecifikation
Back-up på Its learning
Diskutera ambitionsnivå innan
genomförandefasen
Skapa rutiner
Stöd från bibliotekspersonalen
Ta ikapp förlorad tid vid annat tillfälle
Avgränsningar i samråd med handledare
Ta hjälp från skolan
Sök extern kompetens och litteratur
Kontinuerlig avstämning mot projektplan och
revidering
Extern kontroll av beräkningar
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3.1.2 Work Breakdown Structure (WBS)
Utförandet av WBS:en gjordes genom skriva ned produktutvecklingsprocessens steg på var
sin post-it-lapp och sätta upp dem horisontellt på en vägg. I detta fall Förstudie,
produktspecifikation, konceptutveckling samt konfigurering & konstruktion. Därefter skrevs
post-it-lappar med de arbetsuppgifter som ansågs nödvändiga under varje steg. Under
projektets gång har en del arbetsuppgifter reviderats, tagits bort eller lagts till. Resultatet av
WBS:en går att se i figur 2 nedan. En större version med bättre upplösning går att se i bilaga
A.

Examensarbete

Förstudie

Produktspecifiering

Konceptutveckling

Konfigurering och
konstruktion

Rapport

Analysera intressenter

Analysera funktioner

Idégenerera på
delfunktioner

Tillverka modeller av
valda koncept

Samla teknisk
information

Sammanställ en
produktspecifikation

Generera koncept
utifrån morfologisk
matris

Sammanställ en
layoutkonstruktion i
CAD

Skapa material till
redovisning och
utsällning

Färdigställ utkast av
rapport

Eliminera dåliga
lösningar

Sammanställ en
komponentlista

Genomför redovisning

Rapportskrivning

Rita 2D-skisser på
koncepten

Gör ritningar

Delta i utsällning

Dokumentera i
loggbok

Analysera brukare

Gör ergonomisk analys

Utför benchmarking
på liknande produkter

Slutredovisning och
Utställning

Dokumentation

Utvärdera koncept

Delta i opponering

Välj koncept

Korrigering och
färdigställning av
rapport

Figur 2. Resultatet av upprättandet av en WBS.
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3.1.3 Logiskt nätverk
De tidigare nedskrivna aktiviteterna i WBS:en reviderades till verb/meningar för att göra
uppgifterna entydiga och enkla att förstå. Samtliga aktiviteter skrevs sedan ned på mindre
post-it-lapar. När det var klart gjordes en tidslinje på ett A3-papper som sträckte sig från
projektstart till slutfört examensarbete. Utan inbördes ordning sattes sedan en post-it-lapp i
mitten av tidslinjen. Därefter togs en ny lapp som placerades på tidslinjen före, efter eller
parallellt med den tidigare lappen. Detta beroende på om uppgiften måste göras innan, efter
eller om den är oberoende och kan genomföras samtidigt. När samtliga lappar var placerade
på linjen drogs en pil från alla parallella aktiviteter till den del av tidslinjen som aktiviteten
måste vara slutförd. För att göra ett nätverk som var lätt att överskåda på ett A4-papper döptes
alla aktiviteter till siffror. Det logiska nätverket gjordes med hjälp av Gliffy som är ett verktyg
online för att göra flödesscheman. Under det logiska nätverket skrevs vad varje siffra syftade
på för aktivitet. Resultatet av det logiska nätverket kan ses figur 3 nedan och i bilaga A med
större upplösning.

Figur 3. Resultatet av det logiska nätverkets uppbyggnad.
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3.1.4 Tidsplan
Med det logiska nätverket och WBS:en som underlag gjordes ett Ganttschema med hjälp av
Microsofts Office programvara Excel. Faserna med tillhörande aktiviteter skrevs med
inbördes ordning efter det logiska nätverket ned i en lista på en vertikal axel. På den
horisontala axeln skrevs samtliga dagar ned och vilken vecka de tillhörde fram till projektets
slut. Ganttschemat delades upp i två delar beroende på studietakten. I den första delen när
studietakten var 50% planerades endast måndag till onsdag. I den andra delen var studietakten
100% och planerades därför måndag till fredag. När ovanstående var klart sattes linjer in i
schemat i höjd med varje aktivitet och vilken dag som aktiviteten skall börja och när den
planeras vara klar. När alla arbetsuppgifter var utplacerade i schemat placerades alla grindhål
och milstolpar in i Ganttschemat. Grindhål- och milstolpeplanen kan ses i bilaga A. Eftersom
en del arbetspaket reviderats, lagts till och tagits bort samt att olika uppgifter har visat sig ta
längre eller kortare tid än planerat har Ganttschemat reviderats under projektets gång. Ett
utdrag från Ganttschemat under studietakten 50% går att se i figur x nedan. Resten av det
tidsschemat kan ses i bilaga A.

Figur 4. Resultatet av Ganttschemat vid studietakten 50%.
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3.2 Förstudie
I denna del av rapporten presenteras hur genomförandet av förstudien gick till och vilka
resultat som den genererat. Resultatet bygger på de slutsatser och erfarenheter som har
gagnats efter de intervjuer, analyser och undersökningar som gjort hos olika företag och
intressenter. Resultatet från samtliga undersökningar i förstudien har slutat i en
produktspecifikation som har legat till grund för alla beslut tagna i konceptutvecklingen.
Produktsspecifikationen kan ses i tabell 1 under rubrik 3.3.3 Produktspecifikation.
3.2.1 Intressentanalys
Sammanställandet av intressentanalysen gjordes tillsammans med ytterligare två studenter
som samtidigt gjorde examensarbete inom samma bransch och på samma företag. Olika
intressenter lyftes fram genom att lista produktens olika steg från konstruktion och
tillverkning till slutkund och användning. Med listan som underlag kunde en relevant
diskussion föras om vilka intressenter som kan komma att påverka/påverkas av produkten.
När listan var klar fördes en dialog i gruppen om vilka intressenter som ansågs vara viktigast
och därmed nämnas som nyckelintressenter. När detta var klart diskuterades vad som skulle
utföras i form av ett agerande i förstudien för att inte missa viktig information från någon
nyckelintressent. Under förstudiens gång har ytterligare intressenter identifierats och lagts till
i efterhand. Resultatet av intressentanalysen kan ses i Tabell 3.
Tabell 3. Intressentanalys.

Intressent
Brukare
Rosterier
Leverantörer
Tillverkare
Köpare
Konkurrenter
Logistikföretag
Eventarrangör
Marknadsförare
Service
Underleverantörer
Montörer
Kaffekonsumenterma
Lagkrav

Kommentar
Hur påvekas brukaren av utrustningen?
Kan tänkas bidra om deras kaffe marknadsförs och används
Hur skall utrsutningen levereras?
Vem ska tillverka utrustningen?, Är det möjligt?
Hur skall utrustningen sälja?
Behövs tas hansyn till för att vara konkurrenskraftig
Hur transporetas utrustningen längre sträckor?
Vad söker arrangören?
Hur kan andra företag marknadsföra sig med produkten
Vem utför underhållet om så behövs?
Vad kan underleverantörerna bidra med?
Hur skall utrustningen monteras?
Vad förmedlar utrustningen för känsla till konsumenten?
Vilka lagkrav kan ställas på produkten?

Nyckelintressent
ja
Nej
Nej
Nej
ja
Nej
ja
Nej
ja
Nej
Nej
nej
Nej
Ja

Aggerande
Brukare
Köpare
Logistikföretag
Marknadsförare
Lagkrav

Brukaranalys, ergonomisk analys
Lista på säljargument
Ta reda på krav från logistikföretag och använd i produktspecifikation
Använd marknadsföring som delfunktion i idégenerering och funktionsanalys
Ta reda på eventuella lagkrav

Inflytande
Mycket stort

stort
stort
stort

Mycket stort
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3.2.2 Intervjumetodik
För att tillämpa den semistrukturerade intervjumetodiken i de intervjuer som gjorts
sammanställdes inför varje intervju ett ark med förutbestämda frågor som användes för att
föra diskussionen framåt. Vid lämpligt tillfälle under intervjun togs en paus för att be om en
rundvandring på arbetsplatsen. Vid rundvandringen skapades en mer avslappnad relation till
personen/personerna som intervjuades. Resultatet av pauserna med rundvandring gav
följdfrågor och därmed djupare och mer kvalitativ information eftersom det blev lättare som
intervjuare att förstå verksamheten och den intervjuade fick bättre insikt i vilken information
som eftersöktes.
3.2.3 Observationsteknik
För att kunna göra observation vid brukaranalysen sammanställdes ett dokument där
anteckningar om frekvenser och arbetsmoment dokumenterades. Dokumentet innehåller en
lista där olika arbetsmoment som kunde observeras skrevs ned och sedan antecknades ett
sträck för varje gång samma arbetsmoment upprepades. Resultatet kan ses i bilaga B.
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3.2.4 Brukaranalys
Fältstudie hos CoffeeCow
För att komma i kontakt med brukaren användes Google som sökmotor för att hitta relevanta
företag som arbetar med ett förse event med kaffe. Sökresultatet ledde fram till ett företag
som heter CoffeeCow. Företaget utgav sig på deras websida att dem endast försörjer sig på att
förse olika tillställningar med kaffe i olika sammanhang. Företaget arbetar bland annat med
kaffecatering, kaffebjudning i samband med marknadsföring av olika företag och servering av
kaffe vid festivaler. Företaget är verksamt i hela Sverige med säte i Göteborg, Stockholm och
Malmö. Ett besök gjordes hos CoffeeCow onsdagen den 17:e februari 2016 på deras
huvudkontor i Stockholm, Djurgården. Utgångspunkten för besöket var att identifiera vilket
behov det finns av att förenkla transporten av utrustning vid olika event samt vilka problem
brukaren upplever vid transport. För att göra detta förbereddes ett dokument med frågor för en
semistrukturerad intervju samt ett observationsdokument.
Besöket bestod av en heldag där observation och dokumentation med hjälp av kamera gjordes
under ett promotionuppdrag på Stockholm centralstation. Innan avfärd till stationen bryggdes
45 liter kaffe på deras kontor som sedan transporterades i termosar, kantiner och
termosryggsäckar till serveringsplatsen. Övrig utrustning packades i kartonger (se figur 5).
Efter uppdraget genomfördes en rundvandring hos CoffeeCow på deras kontor och en
semistrukturerad intervju genomfördes med verkställande direktör Johannes Mårlöv och en
anställd.

Figur 5. Övrig utrustning packades i kartonger.
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För att köra all utrustning till platsen använde sig CoffeeCow av en hyrd skåpbil som lastades
av och på av två personer(se figur 6). Samma personer bar utrustningen från garage/kontor till
skåpbilen samt från skåpbilen till serveringsplatsen och detsamma på hemvägen. Resultatet av
observationen var att många tunga lyft utfördes för hand. Personalen var tvungen att gå i
omgångar och ända hjälpmedlet som användes var en säckkärra. Dock användes den endast
vid centralstationen (se figur 7).

Figur 6. Skåpbil användes som transportmedel.

Figur 7. Kartonger lastas på säckkärra utanför centralstationen i Stockholm.

Resultatet visar att det finns ett behov av en bättre lösning av transporten av utrustning och att
personalen upplever besvär med smärtor i rygg och axlar. Detta är tydligt vid mindre
närliggande uppdrag som vid besöket men vid större uppdrag är behovet ännu större. Samtliga
svar från intervjun och resultatet från observationen går att se i bilaga B och C.
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Studiebesök hos Löfbergs Arena
Ett studiebesök hos Löfbergs Arena gjordes den 25:e februari 2016 för att intervjua Karl Otto
Hjort som är mat-, dryck- och eventansvarig på eventavdelningen. Utgångspunkten var att
undersöka behovet av en mobil transportlösning hos en mer stationär eventarrangör och vilka
problem som finns där när det kommer till kaffeservering vid event.
Besöket började med en rundvandring med Karl Otto Hjort i Arenan. Runt om arenan finns
stationer/kiosker med stationära kaffebryggare som brygger kaffe i termosar som serveras vid
kioskerna eller transporteras rund byggnaden med hjälp av en vanlig köksvagn.
Efter rundvandringen genomfördes en semistrukturerad intervju med ett förberett frågeformulär. Frågor och svar kan ses i bilaga D. Karl Otto Hjort berättade om behovet av en
mobil lösning vid de externa mässor som dem besöker. Vid vissa mässor förekommer det att
dem tar med sig kaffemaskin och 20-liters vattentankar. Eftersom dem inte har någon mobil
transportlösning bryggs kaffet oftast i förhand och tas med i stora kantiner och termosar(se
figur 8). Tunga lyft utförs då för att lasta på och av termosarna på en vagn som sedan rullas ut
och lastas på en skåpbil. Han berättade att han själv ser det som ett träningspass men att det
inte alltid är optimalt för annan personal. På frågan vad som önskas i form av en mobil
kaffeutrustning inom deras verksamhet svarade han en mobil enhet som kan fungera stationärt
i deras lounge men som går att ta med enkelt vid uppdrag på mässor eller liknande. I loungen
bjuder dem ofta på gratis kaffe i samband med olika evenemang och den befintliga
utrustningen har då svårt att hinna med och där skulle en kaffemaskin som tillreder
snabbkaffe vara önskvärd.

Figur 8. Bilden visar 18-Liters kantiner och 8-Liters termosar som används
vid externa uppdrag.

Resultatet visar att det finns ett behov av en mer mobil utrustning och att tunga lyft är ett
problem.
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3.2.5 Ergonomisk analys
En ergonomisk analys genomfördes på resultatet från observationerna från brukaranalysen
hos CoffeeCow. För att beräkna den rekommenderade maxtyngden som är säker att lyfta
under den arbetsfrekvens som ägde rum hos CoffeeCow gjordes olika lyfttest med deras
befintliga utrustning för att kunna beräkna RWL (Recommended Weight Limit)
Beräkning av RWL
𝑅𝑊𝐿 = 23 × 𝐻𝑚 × 𝑉𝑚 × 𝐷𝑚 × 𝐴𝑚 × 𝐹𝑚 × 𝐶𝑚
𝐻𝑚 = 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =

25
[𝐻 = 𝑐𝑚](𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟 7)
𝐻

𝑉𝑚 = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 1 − (0,003 × |𝑉 − 75|) [𝑉 = 𝑐𝑚](𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟 7)
4.5
𝐷𝑚 = 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 0,82 + ( ) [𝐷 = 𝑐𝑚](𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟 7)
𝐷
𝐴𝑚 = 𝐴𝑠𝑠𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 = 1 − (0,0032 × 𝐴)[𝐴 = 𝑋°](𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟 7)
𝐹𝑚 = 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
𝐶𝑚 = 𝐾𝑜𝑝𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
Frekvens- och kopplingsfaktorn är hämtat från tabell 9.6 och 9.7 i (Bohgard, et al., 2008) och
bestäms med hjälp av resultatet från observationen vid brukaranalysen. Ett utdrag från
observationsdokumentet går att se i tabell 4 nedan. Resten av observationerna går att se i (se
bilaga B)
Tabell 4. Ett utdrag från observationsdokumentet.
Bära ryggsäckar till servering

2

Rulla serveringsbar till servering

1

Packa upp serveringsbar

1

Lyfta upp och placera termos på serveringsbar

1

Lyfta upp och placera kantin på en höjd

1

Sätta på ryggsäck på ryggen

2

Serveringsuppdrag börjar

06:00

Lyft utförda (5-25kg)
Antal

33

Rimlig fördelning

Ca 17/person

Tid

Ca 2 timmar
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För att kunna tillämpa ekvationen genomfördes ett lyfttest (se figur 9) på olika termosar som
används av både personalen på Löfbergs Arena och CoffeeCow (se 3.2.5 Brukaranalys).
Testet gjordes för att kunna mäta ett genomsnittligt värde av den Horisontella faktorn (H),
vertikala faktorn (V), avståndsfaktorn (D) samt den asymmetriska konstanten (A). Resultatet
gav att H ≈ 25 cm, V ≈ 50 – 40 cm, D ≈ 50 cm. Eftersom inga lyft är perfekta och lyften
utfördes på olika sätt vid brukaranalysen gjordes approximationen att A = 45 ̊.
Resultatet av RWL med tillämpade värden:
→ 𝑅𝑊𝐿 = 23 × 1 × 0,925 × 0,91 × 0,856 × 0,95 × 0,90 = 14 𝑘𝑔

Figur 9. Visar hur lyfttestet utfördes och vilka mått som mättes. På bilden lyfts en 18-liters kantin som väger 25kg.

Undersökningen med beräkning av den rekommenderade maxtyngden som får lyftas enligt
Noish Lifting Equation visar att det inte är ergonomiskt hållbart att utföra de lyft som
överstiger 14kg under den arbetsfrekvens som ägde rum vid brukaranalysen hos CoffeeCow.
Därför behövs hjälpmedel för att lyfta kaffemaskinen, kantiner och vattentank som alla väger
över 14 kg. Resultatet blir ett krav på att utrustningen måste kunna utföra alla lyft över 14kg i
produktspecifikationen (se 3.3.3 Produktspecifikation)
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3.2.6 Teknisk information
Utefter kravet från uppdragsgivaren om att utrustningen skall gå att fraktas i terräng med
fyrhjuling, traktor, larvfordon eller skoter genomfördes en analys om vilka gemensamma
nämnare som finns mellan olika fordon. För att få mer information gjordes ett besök hos
Silverstonemotor i Karlstad som säljer fyrhjulingar, skotrar och annan utrustning. Enligt en
säljare på silvermotor har olika terrängfordon oftast en dragkrok monterad vilket skulle kunna
ses som en gemensam nämnare. Dock har snöskotrar sällan dragkrok för att dra släp (se figur
10). Snöskotrar har istället en krok som släp kan hängas på. En vidare analys gjordes med
hjälp av Google som sökmotor för att titta närmare på traktorer, larvfordon och andra fordon.
Olika fordon har olika lösningar på vart utrustning kan lastas men en dragkrokskula har alla
gemensamt. Även en snöskoter kan ha en dragkrokskula men det är mer ovanligt.

Figur 10. Bilden visar en anslutningen mellan en snöskoter och släp som inte har dragkrokskula.
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Mekaniska påfrestningar vid godstransport
För att samla teknisk information om de påfrestningar och rekommendationer som finns för
långväga transport kontaktades företaget Mariterm. Företaget arbetar med att utbilda företag
om lastsäkring. Informationen samlades upp genom en telefonintervju med Petra Hugoson
den 1:a mars 2016. Enligt Hugoson finns tre viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utveckling
av en produkt som skall kunna transporteras säkert med Flyg, båt, lastbil eller tåg.
Följande bör finnas i åtanke:
1. Glidrisk: Hög friktion mot underlag av Plywood eller Plyfa. En vanlig lösning är att
skapa friktion med hjälp av gummi
2. Tipprisk: Sträva efter så låg tyngdpunkt som möjligt för minskad tipprisk vid
transport
3. Förankring: Konstruera produkten med lämpliga inspänningspunkter för att kunna
låsa fast godset vid transport.
Utöver konstruktionsparametrarna ovan rekommenderas att hålla sig inom måtten för en EUpall för att förenkla transporten. Pallar i önskad storlek är möjligt att använda sig av vid svåra
gods. Standardmåttet för en EU-pall är 1.2x0.80m och lades därför som ett önskemål och inte
krav i produktspecifikationen.
Vilka masskrafter som orsakas på grund av acceleration och dess riktning på ett fastspänt
gods vid transport på järnväg, landtransport och sjötransport kan ses i bilaga E och har
mottagits som bilaga från Mariterm AB.
Lagar och regler för infästning av last på dragkrok
Efter konceptvalet (se 3.4.6 konceptval) gjordes en informationssökning om vilka lagar och
regler som finns för infästning av en last på dragkroken i Sverige. För att ta reda på detta
kontaktades maskintekniska avdelningen på transportstyrelsen via telefon. I samtalet
förklarades hur en last är tänkt att monteras hängandes på dragkroken utan att avlasta på
marken. Enligt maskintekniska avdelningen på transportstyrelsen är det maximala kultrycket
som bestämmer hur mycket last som kan lastas på dragkroken och det är olika beroende på
fordon. Är lasten för hög kan det påverka styrförmågan på fordonet. Enkelt sätt är det
storleken på fordonet samt vilken last som dragkroken är konstruerad för som bestämmer det
maximalt tillåtna kultrycket. Normalt ligger det maximalt tillåtna kultrycket på 50-150kg
enligt transportstyrelsen.
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Enligt (SFS, 2001:650) ska registreringsskyltarna vara väl synliga och hållas i ett sådant skick
att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att
avläsa. Dessutom får ett fordon endast ha två registretingskyltar per registrerat fordon. Detta
medför att om registreringsskylten skyms måste den flyttas ut på utrustningen och därmed
plockas av fordonet vilket inte är önskvärt i detta fall.
Med informationen från transportstyrelsen gjordes därför en analys av en större mängd fordon
på en parkering. Det som mättes var dragkrokens position och registreringsskyltens höjd i
förhållande till dragkroken. De fordon som mättes var sex olika skåpbilar och tio personbilar
av olika storlekar och modeller. Resultatet av mätningen visas i figur 11 nedan.

200-400
100

400-500

Figur 11. Bilden illustrerar höjden på dragkrokskulan i förhållande till marken, dragkrokens höjd samt inom vilket
avstånd från dragkrokskulan som registreringsskylten vanligtvis sitter placerad från underkant.
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3.2.7 Benchmarking
Under genomförandefasen 3.4 konceptutveckling gjordes benchmarking för att ta reda på om
det finns några befintliga produkter med liknande funktioner. För att samla information
användes internet och Google som sökmotor.
Cargo Carrier
Cargo carrier är ett extra lastutrymme som fästs bak på bilen genom att monteras på
dragkroken. Oftast är det en box eller öppen korg som är monterad. I boxen eller korgen kan
valfri last lastas och spännas fast. På den svenska marknaden säljer företaget Thule Sweden
ett bakmonterat lastutrymme. Den fäster på dragkrokskulan genom att ett hölje placeras
ovanför och en bult skruvas på med 90Nm för att skapa tryck på kulan. Produkten är avsedd
för en maxvikt på 45kg.
Heck-Pack mobilt lastsystem
En intressant produkt på marknaden är Heck-Packs enhandsgrepp för infästning på
dragkrokskulan. Produkten säljs löst men också tillsammans med en lastkorg. Produkten är
utvecklad för att transportera saker som man inte vill ta in i bilen och framför allt för vilt i
samband med jakt. Korgen med enhandsgreppet är konstruerad för att klara 500kg. Det är en
vikt som skulle vara tillräcklig för att lasta kaffeutrustningen. Dock är det fordonets maximala
kultryck och dragkrokens hållbarhet som avgör om det är möjligt (se teknisk information
3.2.7).
Ambulansbår
Ett annat mobilt lastsystem är ambulansbåren. Ferno Norden AB är ett företag som arbetar
med olika typer av utrustning inom räddningstjänsten. Här har inspiration hämtats från deras
olika ambulansbårar. Ett exempel är Ferno Powerflexx som är en bår som lastar patienten på
ambulansen genom att använda en saxlyft. När båren är upphissad i nivå med lastutrymmet
rullas två små hjul på i framkant på bårvagnen in över kanten på lastutrymmet. Efter det kan
operatören lyfta baksidan så att markhjulen hänger fritt i luften. Sedan hissas markhjulen upp
med saxlyften för att slutligen kunna rulla in patienten i ambulansen.
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3.3 Produktspecificering
Genomförandet av produktspecificeringen gjordes genom att analysera vilka huvudfunktioner,
delfunktioner och önskvärda funktioner produkten behöver och som skulle ge ett mervärde
med underlag från förstudien. Dessa togs fram genom att göra en funktionsanalys. Eftersom
det inte finns en befintlig produkt genomfördes en benchmarking på olika produkter som löser
dessa olika funktioner. Resultatet av funktionsanalysen och förstudien sammanfattades i en
produktspecifikation efter (Johannesson, et al., 2008) som ligger som underlag för
utvärderingen under konceptutvecklingen.
3.3.1 Funktionsanalys
Funktionsanalysen gjordes genom att skapa ett dokument med hjälp av Microsoft Office
programvara Excel. I dokumentet delades en lista upp i handhavande/basfunktioner, ergonomi
och säkerhet. Listan innehåller vilka funktioner produkten behöver inom dessa områden och
klassades därefter som huvudfunktioner, nödvändiga funktioner eller önskade funktioner. Ett
utdrag från funktionsanalysen går att se i tabell 5 nedan. Resultatet av den fullständiga
funktionsanalysen går att se i bilaga F.
Tabell 5. Ett utdrag från funktionsanalysen. Överst ses funktioner tillhörande kategorin handhavande/basfunktioner.
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3.3.3 Produktspecifikation
Produktspecifikationen skapades genom att göra en lista av vilka kriterium som produkten
skall uppfylla i form av krav och önskemål. Samtliga kriterium beskrevs sedan som
funktionella eller begränsande. Listan innehåller de funktioner som identifierats i
funktionsanalysen samt de konstruktionsparametrar som tagits fram under förstudien och kan
ses i tabell 6 nedan. Samtliga kriterium gavs även en cell efter vilken del av produktens
livscykelfaser och aspekt som de påverkar enligt (Johannesson, et al., 2008).
Tabell 6. Produktspecifikation.

Kriterium

Krav = K
Önskemål
=Ö
K

Funktion = F
Begräsning = B

K

B

Lastbil, buss, tåg, släp, flyg, båt

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
K
K
Ö

F
F
F
F
B
B
B
F
F

Fyrhjuling, traktor, larvfordon
Skoter, larvfordon
16A

Skydda utrustning
Klara temperatur i olika miljöer
Vara vattentät
Höj och sänkbar
Estetiskt tilltalande
Vara ergonomisk
Låg tyngdpunkt
Fastspänningsbar

Ö
K
K
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

F
B
B
B
F
B
F
F

Dimensioner >= 120x80
Hålla kaffemaskin
Hålla vattentank
Medföra marknadsförening
Kunna förankra termosar och kantiner
Skalbar storlek
Integrerade utrustning i fordon
Uttrycka robusthet
Motta vibrationer
Få plats i hiss
Gå igenom standarddörr i bredd

Ö
K
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
K
K
K

B
F
F
F
F
F
F
F
F
B
B

Skall kunna fraktas och monteras av en
person
Klara påfrestningar vid längre
transport
Flyttbar i terräng
Flyttbar i vintermiljö
Ansluta och medge el
Ansluta och medge vatten
Låg vikt
Ej släp på bil
Kunna förflytta tyngre utrustning
Utföra tyngre lyft
Förvara tillbehör

Omformulering

F

Kaffemaskin och vattentank
Allt över 10kg
Muggar, lock, promotionmaterial,
mjölk, socker osv.
-15-40 grader

Fungera i restaurangmiljö
Fysisk ergonomi
Minskad tipprisk
Vid transport av utrustning längre
sträckor
(EU-lastpall)
Minst 20L
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3.4 konceptutveckling
Under konceptutvecklingen producerades alla idéer genom att genomföra en idégenerering.
Samtliga idéer strukturerades för att sedan genomföra en morfologisk matris. Med hjälp av
den morfologiska matrisen producerades 9 olika koncept som utvärderats med en
elimineringsmatris och två olika relativa beslutsmatriser. Resultatet presenteras i ett
konceptval som gjordes tillsammans med uppdragsgivaren.
3.4.1 Idégenerering
För att genomföra metoden 6-3-5 så planerades ett möte med personal på Semcon i Karlstad.
En inbjudan skrevs och delades ut till personalen och dem som hade möjlighet att delta var
välkomna. Gruppen kom att bestå av sju personer inom olika kompetensområden. Det
personerna som deltog var en gruppchef, två konstruktörer, två assistenter och två
ingenjörsstudenter (se figur 12). Eftersom det inte fanns möjlighet att köra en session per
delfunktion så gjordes två problemformuleringar. Den första problemformuleringen var: Hur
kan en person lasta av och på tyngre utrustning på ett fordon? Den andra var: Hur kan en
person förflytta tyngre utrustning från punkt A till B? Till sessionerna förbereddes 16st A3papper med 3x6 rutor. Eftersom gruppen bestod av sju personer och inte sex gjordes beslutet
att köra två sessioner samtidigt under 20 minuter med fyra personer i en grupp och tre i andra.
Gruppen med tre personer roterade pappret en gång extra. Därmed skapades förutsättningen
att skapa 48 idéer med gruppen på fyra personer och 36 på den mindre gruppen. Resultatet
blev 36 idéer på den första frågeställning och 27 idéer på den andra.

Figur 12. Idégenerering hos Semcon 2016-03-30.
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Sammanställning av idéer från idégenerering
För att få en struktur på resultatet från idégenereringen delas idéerna in i kategorierna,
lyfta/sänka, lasta på och av fordon, manuell förflyttning utan fordon och montering/placering
på fordon i trafik. Se sammanställning i tabell 7.
Tabell 7. Lista som skapades för att få en struktur på idéerna som skapades under idégenereringen.
Lyfta/sänka

Lasta på och av

Manuell förflyttning utan

Montering/placering på

fordon

fordon

Lyftkran på fordon

Ramp + vagn

Vagn

Flak

Domkraft

Ramp + vinsch

Skrinda

Släp

Luftkudde

Teleskopsarm på fordon

Mindre släpkärra som kan

Bagageutrymme

puttas/dras
Hydraulisk lyftanordning

Gaffeltruck

Säckkärra

Travers

Kärra + Glidfunktion

Skottkärra

Motorlyft

Dragkrok

Cykelkärra

Timmerlastare med gripklo
Drönare
Saxlift
Truck/pallyft
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3.4.2 Konceptgenerering
När idéerna var listade sammanställdes en morfologisk matris utefter delfunktionerna lasta på
och av fordon, manuell förflyttning vid evenemang och montering/placering på fordon i
trafik. Den morfologiska matrisen gjordes enligt figur 13 med en axel för de olika
delfunktionerna och en axel för samtliga dellösningarna från idégenereringen. För att generera
koncept drogs polygoner mellan de delösningar som ansågs rimliga att kombinera (se figur
13). Till en början togs alla idélösningar med i matrisen men eftersom många delfunktioner
liknade varandra och nästintill alla var möjliga att kombinera gav inte matrisen något resultat.
Därför valdes det att eliminera vissa idélösningar som ansågs orimliga. Resterande idéer
sammanfogades med liknande dellösningar för att få ett bättre utkast av den morfologiska
matrisen. Resultatet genererade nio olika koncept kan ses i figur 13.

Delfunktion
Lyfta av/på
transportmedel

Dellösningsalternativ
lyftanordning Slidefunktion
(Hydralik, från vagn, kärra
saxlift etc)
etc

Manuell
förflyttning vid Vagn/skrinda
evenemang
Placering/mont
ering på fordon
i trafik

Dragkrok

Säckkärra

Ramp (Putta,
Dra, Vinch)

Skottkärra

Släpkärra
med handtag

Lastutrymme

1,2,3

8
4

"Gaffeltruck"

9

7
5

6

Figur 13. Morfologisk matris med polygoner som skapar rimliga koncept.

40

3.4.3 Visualisering av koncept
Samtliga koncept som skapades med den morfologiska matrisen skissades ner på ett A4-ark.
När alla skisser var klara gjordes en konceptmall som innehåller en beskrivning av konceptet
samt vilka fördelar som anses vara utmärkande för varje koncept. Resultatet av koncept 1-9
kan ses nedan.
Koncept 1
Beskrivning
Konceptet bygger på en vagn/skrinda med
styre som kan puttas och dras. På vagnen
stationeras kaffemaskinen och
vattentanken. Utrustningen kan höjas och
sänkas med hjälp av hydraulik. Vid
transport rullas vagnen till ett fordon med
dragkrok och lastas på genom att höja upp
och sänka ner dragkroksfästet på
dragkroken. Sedan hissas underredet med
hjul upp på motsvarande sätt baklänges.
När hydrauliken är upphissad finns extra
lastutrymme på vagnens underrede för
andra tillbehör vid utrullning till fordon.











Fördelar
Kan fraktas och monteras av en
person
Utnyttjar fordonets befintliga
dämpare för mindre påfrestningar vid
transport
Kan monteras på samtliga fordon
med dragkrok och kan transporteras i
terräng och vintermiljö utan extra
utrustning
Ingen ”knäckning” vid backning
Utför tunga lyft/ höj och sänkbar
Kan förflyttas inomhus och går
igenom dörrar och hissar
Kan användas som mobil
serveringsbar
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Koncept 2
Beskrivning
Konceptet bygger på en vagn/skrinda med
styre som kan puttas och dras. På vagnen
stationeras kaffemaskin och vattentank.
Utrustningen kan höjas och sänkas med
hjälp av en saxlyft. Vid transport rullas
vagnen till ett fordon med dragkrok och
lastas på genom att höja upp och sänka ner
dragkroksfästet på dragkroken. Sedan hissas
underredet med hjul upp på motsvarande
sätt baklänges.










Fördelar
Kan fraktas och monteras av en person
Utnyttjar fordonets befintliga dämpare
för mindre påfrestningar vid transport
Kan monteras på samtliga fordon med
dragkrok och kan transporteras i
terräng och vintermiljö utan extra
utrustning
Ingen ”knäckning” vid backning
Utför tunga lyft/ höj och sänkbar
Kan förflyttas inomhus och går
igenom dörrar och hissar
Kan användas som mobil
serveringsbar
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Koncept 3
Beskrivning
Konceptet bygger på en vagn med styre som
kan puttas och dras. På vagnen stationeras
kaffemaskin och vattentank. Utrustningen
kan höjas och sänkas med hjälp av en vev
som fästs på dragkroken. Vid transport
rullas vagnen till ett fordon med dragkrok
och lastas på genom att höja upp och sänka
ner dragkroksfästet på dragkroken. Sedan
hissas vagnen upp med hjälp av veven.
Användningen av kaffeutrustningen görs
förankrat på fordon för önskad arbetshöjd.









Fördelar
Kan fraktas och monteras av en person
Utnyttjar fordonets befintliga dämpare
för mindre påfrestningar vid transport
Kan monteras på samtliga fordon med
dragkrok och kan transporteras i terräng
och vintermiljö utan extra utrustning
Ingen ”knäckning” vid backning
Utför tunga lyft/ höj och sänkbar
Kan förflyttas inomhus och går igenom
dörrar och hissar
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Koncept 4
Beskrivning
Konceptet bygger på en säckkärra utrustad
med en hydraliklyft som kan puttas och
dras. På kärran finns ett löst underrede med
dragkroksfäste som utrustningen fästs på.
Utrustningen kan höjas och sänkas med
hjälp av den integrerade hydraliklyften. Vid
transport rullas kärran till ett fordon med
dragkrok och säckkärran placeras
horisontellt på de mindre framhjulen och
hissar upp utrustningen för att kunna
monteras på dragkroken. Användningen av
kaffeutrustningen görs förankrat på fordon
alternativt ståendes på säckkärran om den
tas med i bagageutrymme.








Fördelar
Kan fraktas och monteras av en person
Utnyttjar fordonets befintliga dämpare
för mindre påfrestningar vid transport
Kan monteras på samtliga fordon med
dragkrok och kan transporteras i
terräng och vintermiljö utan extra
utrustning
Ingen ”knäckning” vid backning
Utför tunga lyft/ höj och sänkbar
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Koncept 5
Beskrivning
Konceptet är en variant av en
pallyft/gaffeltruck. Kaffemaskin, vattentank
och diverse tillbehör placeras stationärt på
ett underrede som kan krokas i med
”gaffeln” och lastas på önskat lastutrymme.
Vid användning bryggs kaffet stående i
lastutrymmet.







Fördelar
Kan fraktas och monteras av en person
Utnyttjar fordonets befintliga dämpare
för mindre påfrestningar vid transport
Ingen ”knäckning” vid backning
Utför tunga lyft
höj och sänkbar
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Koncept 6
Beskrivning
Konceptet bygger på en vagn som
utrustningen placeras på stationärt. En korg
med en ramp monteras manuellt på
dragkroken. Vid transport rullas
utrustningen ut till fordon och puttas upp på
den nedfällbara rampen. Användning av
kaffeutrustningen görs stationärt från
fordonet.








Fördelar
Kan fraktas och monteras av en person
Utnyttjar fordonets befintliga dämpare
för mindre påfrestningar vid transport
Kan monteras på samtliga fordon med
dragkrok och kan transporteras i terräng
och vintermiljö utan extra utrustning
Ingen ”knäckning” vid backning
billig
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Koncept 7
Beskrivning
Konceptet är ett fixerat släp som istället för
att röra sig kring dragkroken vid backning
har hjul som kan röra sig fritt 360 grader.
Vid manuell förflyttning krokas ett handtag
in och vagnen flyttas likt en skottkärra.
Användning av kaffeutrustningen görs
stående på marken.






Fördelar
Kan fraktas och monteras av en person
Ingen ”knäckning” vid backning
Billig
Tål mycket vikt då hjulen avlastar
momentet
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Koncept 8
Beskrivning
Konceptet är en traditionell släpkärra i
mindre storlek som har handtag för att
kunna förflyttas manuellt vid eventområde.
På släpet står utrustningen på stationära
platser och används från den position som
den har på släpen vid tillredning av kaffe
vid evenemang.







Fördelar
Kan fraktas och monteras av en person
Kan monteras på samtliga fordon med
dragkrok och kan transporteras i
terräng och vintermiljö utan extra
utrustning
Billig
Tål hög vikt
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Koncept 9
Beskrivning
Konceptet bygger på en industrivagn som
utrustningen placeras på. Kaffeutrusningen
står på ett underrede med hjul som går att
rulla av vagnen. Vid transport förflyttas
utrustningen med vagnen till lastutrymme
och rullas av likt en Ambulansbår.
Underredet har fasta industrihjul längst fram
och roterande industrihjul med låsfunktion
längst bak. På så vis kan underredet rullas
av och låsas i alla led genom att låsa de
bakre roterande hjulen. Utrustningen kan
rullas på befintliga släp för andra fordon
mer lämpliga för vinter- och terrängmiljö





Fördelar
Kan fraktas och monteras av en person
Billig
Tål hög vikt
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3.4.4 Eliminering av dåliga lösningar
En elimineringsmatris skapades enligt (Johannesson, et al., 2008). Samtliga koncept sattes i
relation till huruvida dem uppfyller kraven i produktspecifikationen, om dem löser
huvudproblemet, är realiserbar samt hur dem anses vara i relation till säkerhet och ergonomi.
Resultatet gav att koncept 5och 9 fick ett slutgiltigt resultat medan resterande koncept inte
hade tillräckligt med information för att göra en bedömning. Av koncept 5 och 9 gick enbart
koncept 9 vidare från elimineringen. Koncept 5 gick inte vidare eftersom det inte uppfyllde
alla kraven i produktspecifikationen. Elimineringsmatrisen går att se i tabell 8.
Tabell 8. Första elimineringsmatrisen med otillräcklig information.

Lösning

Löser huvudproblemet

Uppfyller alla krav

Realiserbar

Inom kostnadsramen

Säker och ergonomisk

Passar företaget

Tillräcklig info

Elimineringsmatris för Ergonomisk kaffeutrustning

1

+

+

+

+

+

+

?

2
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

?
?

4

+

?

+

+

+

+

?

5

+

-

+

+

+

+

+

6

+

-

+

+

+

+

?

7

+

-

+

+

+

+

?

8

+

?

+

+

-

+

?

9

+

+

+

+

+

+

+

Elimineringskriterier:
[+] Ja
[-] Nej
[?] Mer info krävs
[!] Kontroll produktspecifikation
Beslut:
[+] Fullfölj lösning
[-] Eliminera lösning
[?] Sök mer info
[!] Kontrollera produktspecifikation
Kommentar
Beslut
Möjlighet att montera
?
fast?
Samma som ovan
?
Samma som ovan
?
Samma som ovan, Går
ej igenom standarddörr
?
och Hiss
Beroende av släp eller
lastutrymme vid
transport i terräng
Sidokrafter på
infästning på
?
dragkroksboll?
Vintermiljö behövs
?
skidor? Hiss, Dörr?
Hiss, Dörr och tung att
flytta manuellt
Beroende av släp eller
lastutrymme vid
transport i terräng

?
+
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För att bedöma resterande koncept utfördes benchmarking på liknande funktioner på andra
produkter för att göra en snabb och effektiv bedömning om koncepten ansågs rimliga. För
koncept 7 och 8 gjordes en kompromiss om hur problemet kunde lösas genom att ändra
konceptens layout. Resultatet av den benchmarking som genomfördes kan ses i 3.2.7
benchmarking. Ett utdrag från den slutgiltiga elimineringsmatrisen kan ses i tabell 9 nedan.
Resultatet av den elimineringsmatrisen i sin helhet kan ses i bilaga G. Koncept 1,2,3,6,7,8 och
9 klarade alla krav och gick vidare till vidare utvärdering i en relativ beslutsmatris.
Tabell 9. Ett utdrag från den slutgiltiga elimineringsmatrisen.
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3.4.5 Utvärdering av koncept
För att komma fram till det slutgiltiga konceptvalet utfördes en relativ beslutsmatris och en
viktad relativ beslutsmatris för att sålla bort så många koncept som möjligt inför konceptvalet
som skulle utföras tillsammans med uppdragsgivaren.
Den relativa beslutsmatrisen genomfördes genom att ställa samtliga koncept som gått vidare i
relation till varandra. Koncept 1 sattes som referens och resterande koncept bedömdes
huruvida dem uppfyller alla krav och önskemål bättre eller sämre än referenskonceptet.
Antingen uppfyller koncepten kraven eller inte men dem är ändå med i beslutsmatrisen och
bedöms huruvida koncepten löser kraven med mer eller mindre enkla medel. Ett utdrag ur den
relativa beslutsmatrisen kan ses i tabell 10 nedan. Beslutsmatrisen kan ses i sin helhet i bilaga
G. Resultatet visade att 1, 2, 6, 7, 8 och 9 skulle gå vidare för utförligare utvärdering.
Tabell 10. Ett utdrag ur relativ beslutsmatris med koncept 1 som referens.
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För att kunna sålla bort och komma ner till det slutgiltiga koncept som skulle presenteras för
uppdragsgivaren viktades alla kriterier med en viktfaktor 1-5 beroende på hur viktig varje
önskemål anses vara. Samtliga krav fick viktningen 5. Beslutsmatrisen sattes samman på
samma sätt som den relativa beslutsmatrisen men för den sammanlagda summan av +, - och 0
multiplicerades summan med viktfaktorn. Resultatet visade att koncepten 1,2 och 9 uppfyller
alla viktiga önskemål bäst. För att sålla bort ytterligare gjordes ett test på två andra studenter
som samtidigt gjorde examensarbete på samma företag och som ansågs vara relativt insatta i
projektet. I testet fick studenterna möjligheten att göra samma matris utifrån deras bedömning
för att verifiera besluten. Resultatet av deras utvärdering jämfördes med det befintliga
resultatet och fick ett annorlunda utslag. För att kunna föra en diskussion med dem andra
studenterna markerades alla bedömningar med grönt och rött. De som markerades gröna är de
bedömningar där projektledaren och testpersonen är överens. De som markerats rött är de
områden där båda hade olika bedömningar. Ett utdrag från en av deras beslutsmatriser som är
markerat med rött och grönt kan ses i tabell 11 nedan. Samtliga matriser vid testutvärderingen
kan ses i sin helhet i bilaga G. Med hjälp av att färglägga blev det lätt att se vid vilka punkter
som projektledaren och studenterna hade olika bedömningar och med det som underlag fördes
en diskussion om huruvida de uppfattat kraven och önskemålen på samma sätt.
Tabell 11. Ett utdrag från en av de viktade relativa beslutsmatriserna utförd av en av testpersonerna
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När diskussionen var klar och resultaten ansågs vara bedömda utifrån samma synvinkel
gjordes en summering av resultaten från alla tre utvärderingarna. Summeringen kan ses i
tabell 12 nedan. Slutresultatet i tabellen räknades ut genom att poängsätta de 6 koncepten med
1-6 beroende på placering. Poängen dividerades med placeringen i de tre olika fallen och
summerades. På så vis kunde de 6 koncepten få ett slutresultat.
Tabell 12. Summering av resultaten från de viktade relativa beslutsmatriserna.

Det slutgiltiga resultatet blev att ta vidare koncept 1,2 och 9.
Koncept 1 och 2 är två koncept som har liknande funktion men skiljer sig främst på att
koncept 1 har en hydraulcylinder som gör vagnen höj och sänkbar medan koncept 2 har en
saxlyft. Koncept 9 är inte höj och sänkbar men kan puttas över på lastutrymmet från en vagn.
Vid utvärderingen bedömdes det med översikt eftersom den höj och sänkbara funktionen även
går att integrera i koncept 9. Därför gjordes en kombination av koncept 2 och 9 till koncept
10. Efter diskussion med transportstyrelsen (Se rubrik 3.2.7 Teknisk information) föll koncept
1 och 2 bort på grund av det maximalt tillåta kultrycket i trafik. Normalt ligger det på 50150kg och det är en vikt som utrustningen riskerar att överstiga. Däremot kan hela
utrustningen lastas på dragkroken i terräng då endast dragkrokens maximala vikt är
avgörande. Kombinationen av koncept 9 och 2 gör det alltså möjligt att lasta av vikten på
lastutrymmet vid behov och endast saxlyftsvagnen kan lastas på dragkroken för extra
lastutrymme för lättare last.
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3.4.6 Koncept val
För att bekräfta konceptvalet bokades tid med uppdragsgivaren den 27:e april 2016 hos
3TEMP AB i Arvika. Konceptet presenterades tillsammans med en detaljerad skiss
innehållande alla funktioner (se figur 14) tillsammans med en konceptbeskrivning. Vid mötet
deltog COO & Technical manager Peter Larsson samt Jarl Nilsson som är ansvarig för
Mechanical design & engineering på företaget. Efter att konceptet presenterats fick dem
möjligheten att ge feedback. Resultatet blev att dem var positiva till konceptet och att dem såg
ett mervärde i hur utrustningen kunde användas till andra uppdrag än att endast transportera
kaffeutrustning och dem gav klartecken att gå vidare. Feedback var ett önskemål om att
tillägga en funktion för spill/spillbricka när vagnen används som serveringsbar.

Figur 14. Skiss som visar konceptvalets olika funktioner.
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3.5 Konfigurering och konstruktion
För att göra konfiguration och konstruktion genomfördes ett modellbygge för att få dem
väsentliga dimensionerna och för att få information om hur komponenterna bör sitta i
förhållande till varandra. När modelleringen var klar sammanställdes en lista på vilka
komponenter som behövs för alla funktioner. När det var bestämt genomfördes en
layoutkonstruktion i CAD med tillhörande sammanställningsritningar som innehåller
funktionsmått och viktiga dimensioner.
3.5.1 Modellbygge
Modellbygget fokuserade på rullfunktionen av den övre vagnen som står på saxlyftens Ubalkar. Syftet med modelleringen var att testa rullfunktionen och att ta reda på lämpliga
dimensioner och hur eventuella handtag bör utformas för en ergonomisk användning.
Dimensionering
För att få en uppfattning om maximala bredden/längden gjordes först en analys av olika
fordon som mättes manuellt. Sedan gjordes en approximation huruvida bred den skulle
behöva vara för att ha plats för 1st maskin (konceptmaskin ca: 534x540x540mm), 1st 45L
vattentank från företaget Cipax samt 6st termosar från Zojiruchi. Måtten jämfördes med mått
från dörrbredd och arean från olika hissar. Informationen samlades in med hjälp av ett
måttband. Dörrbredden är mätt från dörrkant vid öppnat läge till kanten på andra sidan och
ligger mellan 70-100mm. Det hissar som mättes hade en area på 210x105mm, 168x110mm,
211x110mm samt 270x140mm. Resultatet gav en övre rullvagn med kåpa med dimensionerna
1500x600x600.
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När måtten var satta byggdes en modell av rullvagnen i trä för att förenkla tillverkningen.
Vagnen har två fasta industrihjul på ena sidan och två roterande industrihjul med lås på andra
sidan för att kunna låsa vagnen på lastutrymmet utan att behöva kliva in i lastutrymmet. För
att testa rullfunktionen monterades två stycken U-balkar på en lastpall som sedan hissades upp
i höjd med en släpkärra och glidvagnen placerades därpå som det är tänkt att det skall se ut på
saxlyftsvagnen (se figur 15).

Figur 15. Bilden visar rullvagnen upphissad i nivå med ett släp. Rullvagnen står på två U-balkar monterade på en
lastpall.
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När modellen var klar och placerad på lastpall med U-balkar gjordes ett test på 10 personer
som fick utan att påverkas av andra infatta grepp om rullvagnen och putta på den på
släpkärran och sedan dra tillbaka den på lastpallen för att få en uppfattning om hur det mest
naturliga infallet kunde se ut för att putta och dra av rullvagnen. Tanken var att ta reda på hur
handtagen skall sitta och vara utformade. Testet utfördes även i bordshöjd. Det mest naturliga
sättet att putta den och dra den visade sig vara att använda högerhanden för att putta medan
vänsterhanden stabiliserar i sidled med grepp om sidan (se figur 16)

Figur 16. Bilden visar hur testpersonerna greppade tag i rullvagnen för att infinna kontroll.
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Resultatet gav en bra bild om hur den skall puttas men upplyste också om svårigheten att få
tillbaka glidvagnen på U-balkarna. En diskussion hölls med testpersonerna om vad som kan
göras bättre och det som diskuterades var svårigheten att se hjulen och träffa rätt med hjulen
när vagnen skall rullas på U-balkarna igen när den skall plockas av lastutrymmet (se figur 17).

Figur 17. Bilden illustrerar svårigheten att sikta in hjulen på U-balkarna samt den dåliga sikten.

När testet var klart tillverkades två stycken avlånga handtag. Hantagen monterades i den höjd
som enligt testpersonerna kändes bäst vid en höjd av 500mm från marken(se figur 18). För att
få en finish på vagnen inför utställning kläddes den i svart kartong tillsammans med företagets
logga (se figur 18). I figur 19 på nästa sida visas ett förslag på hur utrustningen skulle kunna
placeras i vagnen.

Figur 18. Bilden illustrerar handtagens utformning och placering samt utseendet av den färdiga modellen med
företagsloggan på toppen.
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Figur 19 - Bilden visar ett förslag på hur utrustningen kan placeras i rullvagnen. Till höger vattentank, mitten
kaffemaskin och till höger termosar.

3.5.2 Komponentlista
Komponentlistan gjordes för att ha ett underlag för CAD-moduleringen. Listan gjordes genom
att med hjälp av modellen lista vad som behövs för att alla funktionerna ska fungera. Listan är
preliminär och kan komma att ändras med ger en uppfattning om vad som behövs (se tabell
13).
Tabell 13. Komponentlista

Vagnshjul
Industrihjul fasta
Industrihjul roterande
Hjul för saxlyft
Elmotor med hydraulikcylinder
Balk och plåt för saxlyftskonstruktion
Balkar för styre och övre vagn
Heck-Pack låsanordning för dragkroksinfästning
Gummihantag för styre
Surrningsfäste
Handtag för putt och drag av övre vagn
Gångjärn
Gardin/pull-up
excenterlås

4st
2st
2st
4st
1st

1st
2st
6st
2st
6st
1st
2st
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3.5.3 CAD-modellering och ritningar
För att genomföra 3D-modelleringen med top-down metoden användes komponentlistan som
underlag för att göra modellträdet. För att få kontroll över dimensionerna modellerades
ramverket av saxlyftens övre del först för att kunna hålla kravet på de yttre dimensionerna.
Sedan modellerades hjul, styre och övre rullvagn i lämplig ordning efter det med ramverket
som referens. För att få rätt längd på saxlyftens armar modellerades den övre och undre delen
av saxlyften först i två olika plan med lämpligt avstånd från varandra. Därmed kunde lämplig
längd av armarna bestämmas i upphissat läge. När modellen var klar gjordes renderingar av
den totala modellen. Renderingsmodulen i Creo Parametric 2.0 är en funktion där material
kan väljas och en mer verklighetstrogen bild kan fås av modellen genom att sätta in den i ett
rum med ljuskällor. För att visa de olika funktionerna placerades parterna i olika lägen.
Resultatet kan ses i fem olika uppsättningar/renderingar som visar de olika funktionerna på
konceptet (se figur 20 nedan och figur 21,22, 23, 24 på nästkommande sidor).

Figur 20. Rendering av konceptet i upphissat tillstånd.
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Figur 21. Rendering av konceptet för visualisering av hur den övre rullvagnen rullas av på lastutrymme.

Figur 22. Rendering av konceptet som visar hur Heck-Packs fästanordning sitter på den övre delen av saxlyftsvagnen.
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Figur 23. Rendering som visar konceptet med nerdragen gardin vid användning som serveringsbar på till exempel
mässor.
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Figur 24. Rendering som visar hur konceptet skulle kunna se ut i upphissat tillstånd hängandes på dragkroken. I
konstellationen är den övre rullvagnen inte med.

Ritningar
När CAD-modellen var klar gjordes sammanställningsritningar. I ritningarna sattes huvudmått
och funktionsmått in samt beskrivning av alla ingående komponenter. Resultatet är tre
ritningar för att visa de ingående komponenterna i den övre rullvagnen och saxlyften samt en
ritning för att beskriva viktiga mått som man bör ta hänsyn till för vidare utveckling. Samtliga
ritningar kan ses i bilaga H.
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4. Diskussion
Genom hela projektet har projektplanen fungerat relativt bra men med insikt i hur projektet
bör gå tillväga för att skapa en helt ny produkt har den reviderats många gånger vilket har
tagit mycket tid. Problem har funnits med att korrigera tidsplan, logiskt nätverk och WBS
eftersom alla har varit gjorda manuellt i Excell eller onlinetjänsten Gliffy. Dem arbetspaket
som bedömdes vara nödvändiga för att dra projektet till målet har till största del utförts och
följts vilket har varit positivt. Dock har nya arbetspaket lagts till vid flera tillfällen och en del
har tagits bort på grund av tidsbrist eller för att dem inte ansetts nödvändiga längre fram i
projektet.
I början av projektet var tanken att litteraturstudier skulle utföras för att ligga till grund för de
metodval och undersökningar som gjorts under förstudien. Det har dock varit svårt att veta
vilken typ av litteratur som är lämplig för att på förhand kunna förbereda sig för en lyckad
förstudie. Det som fungerat bra är litteraturstudier om intervju- och observationsteknik som i
detta fall kunde genomföras på förhand. Det har varit till stor hjälp vid de intervjuer och
observationer som genomförts under förstudien.
Från början var det tänkt att benchmarking skulle utföras i samband med produktspecificeringen för att titta på liknande produkter på marknaden för varje delfunktion. Jag
hade svårigheter att utföra det på det sättet eftersom det fanns så många olika funktioner att ta
hänsyn till och att jag inte visste hur slutkonceptet skulle se ut. Benchmarking föll därför mer
naturligt att utföras löpande under projektets gång för att kunna gå tillbaka och tillägga
resultatet från det i förstudien. Ett annat problem med benchmarkingen har varit påverkan av
de befintliga produkter som funnits på marknaden. Det har varit svårt i konceptutvärderingen
att vara oberoende och inte påverkas av hur andra löser liknande problem.
Brukaranalysen var också en svår uppgift eftersom brukaren inte var självklar från en början.
Uppdragsgivarens vision var en utrustning som kan hyras ut till eventarrangörer och med den
vinkeln var det svårt att hitta en brukare. Men med mer fokus på kaffe på event och kontakten
med CoffeeCow kunde en form av brukare identifieras vilket har styrt projektets riktning mer
eller mindre avgörande. Nackdelen är att inte fler brukare har analyserats. Exempelvis skulle
det ha varit önskvärt att hitta en eventarrangör som hyr utrustning för servering av kaffe på
event men den har inte funnits. De eventarrangörer som har kontaktats har vanligtvis bara
kontaktat ett företag med utrustning och då har experter på maskinerna levererat, plockat upp
och ställt in utrustningen så att brukaren endast behöver fokusera på serveringen av kaffet.
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När det kommer till den ergonomiska analysen har projektet varit givande med ett
utbildningssyfte. Få metoder har lärts ut under utbildningen och på grund av det var det svårt
att veta hur man skulle kunna utföra en lämplig metod för att analysera ergonomin hos
brukaren. Projektet har varit en väckarklocka och många metoder har hittats och analyserats.
Det har dock funnits tveksamheter kring vilken metod som är mest lämplig och vilken
säkerhet resultatet av de olika metoderna genererar. Därför skulle det ha varit önskvärt att få
en mer metodinriktad utbildning i ergonomikursen i programmet.
De metoder för Idégenereringen som ingår i utbildningen har fungerat sämre i detta fall. Den
metod som jag utgick ifrån har visat brister i framtagandet av en helt ny produkt. I
utbildningen har fokus legat kring en befintlig produkt för att kunna bryta ner till
huvudfunktioner och önskvärda funktioner. I det här projektet har det varit svårt att följa den
metodiken eftersom inte någon befintlig produkt har funnits. Det som har fungerat för att
kunna hitta mer lösningar har varit den benchmarking som utförts. Där har mycket inspiration
funnits från helt andra områden. Ett sådant tillvägagångsätt har jag saknat under utbildningen
men har varit mycket lärorikt och givande i det här projektet. Från början var planen att utföra
en idégenerering på samtliga delfunktioner för att få så mycket underlag för den morfologiska
matrisen som möjligt. Idégenereringsmetoden 6-3-5 som valdes att användas i detta projekt
ansågs mest lämplig i detta fall. Dock fanns inte tiden att samla folk för idégenereringsessioner för samtliga delfunktioner eftersom varje session tar 30 minuter. I det här projektet
tvingades jag bryta ner till två övergripande frågeställningar för idégenereringen vilket kan ha
minskat mängden idéer väsentligt.
Vid utförandet av den morfologiska matrisen där alla delfunktioner skulle sammanfogas till
alla möjliga koncept fungerade heller inte bra eftersom nästintill alla idéer gick att kombinera.
Det slutade med att liknande idéer fick sammanfogas för att kunna utföra en rimlig
morfologisk matris. Detta har påverkat konceptmängden och jag har tvingats att ha en hel del
överseende med bedömningarna av varje koncept eftersom fler funktioner är rimliga att
inkludera i flera koncept vilket har varit en utmaning.
Vid konceptutvärderingen var det svårt att bedöma koncepten efter den produktspecifikation
som skapades. Många av dem är tvetydiga och kan tolkas på olika sätt och det var också
därför jag valde att ta med ytterligare två studenter i ekvationen för att se hur stor påverkan
tvetydigheten har i utvärderingsprocessen. Det var intressant att göra den analysen och det var
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enkelt med färgkodningen att se vilka områden som var mest tvetydiga. Detta skapade bra
diskussioner gentemot de andra studenterna vilket hjälpte till mycket i konceptutvädringen.
När det kommer till visualiseringen av samtliga koncept var det svårt att hinna få med alla
funktioner och göra korrekta skisser vilket har försvårat utvärderingarna väsentligt. Eftersom
inte tid fanns att komplettera alla skisser i efterhand gjordes en konceptbeskrivning som
underlag för varje koncept vilket fungerade relativt bra och sparade mycket tid.
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5. Slutsats
Konceptet som projektet har resulterat i har anpassats efter det krav och önskemål som
tillkommit under förstudien från både CoffeeCow och Löfbergs Arena. Konceptet eliminerar
de tunga lyft som förekommer i samband med transport av kaffemaskin, termosar och
vattentank vilket underlättar transporten av utrsutningen .
Det går att konstatera att produkten går att tillverka och använda med den befintliga teknik
som finns idag. Eftersom produkten utför lyftet av kaffemaskin, termosar och vattentank, som
alla väger över den rekommenderade viktgränsen för manuellt lyft i samband med arbete,
minskar produkten risken för att skada sig i samband med transport.
Unikt för produkten är att den kan användas som en serveringsbar och kan monteras hängande
på dragkroken vid transport i terräng. Unikt är också alternativet att kunna rulla av och fästa
utrustningen på valfritt lastutrymme när begränsningar finns. Dessa begränsningar är det
maximala kultrycket, vikten dragkroken är konstruerad för samt hur registreringsskylten är
placerad på fordonet. Produkten är dimensionerad för att kunna förflyttas inomhus som
utomhus och går därmed igenom vanliga dörrar och får plats i vanliga hissar.
Utrustningen kan på dragkroken fraktas i olika miljöer om tillgång till lämpligt dragfordon
finns. Saknas dragkrok som till exempel på en snöskoter kan utrustningen rullas av och köras
med ett befintligt släp anpassat för en snöskoter.
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Bilaga A. Projektplan
1. Bakgrund
Projektet har tilldelats av uppdragsgivaren 3TEMP AB som har sitt säte i Arvika, Sverige.
Företaget etablerades 2013 av Patrik Stridsberg, Jarl Nilson och Anders Eriksson för att
utveckla, tillverka och marknadsföra high-end kaffemaskiner för den professionella
marknaden. Teamet består idag av människor som tillsammans sitter på nyckel-kunskaper och
erfarenheter för att driva ett konkurrenskraftigt tillverkande företag inom kaffebranschen.
Teamet har även kunskap och erfarenhet från R&D, produktion, support, kvalitet, försäljning
mm.
Uppdragsgivaren vill nu även kunna erbjuda effektiva kaffemaskiner för servering av kaffe
inom eventbranschen. Med event menar dem allt från bröllop och rockkonserter till stora
sportevenemang som till exempel Vasa-loppet. I dagsläget är kaffemaskiner vid större
evenemang statinära i kiosker eller liknande vilket gör det svårt att servera till stora mängder.
Eventbolag har visat en efterfrågan på mobila enheter för att effektivare kunna servera sina
gäster kaffe. 3TEMP AB har tagit fram ett koncept på en mobil enhet som bygger på teknik
som dem själva utvecklat. För snabb bryggning och för att undvika sump har uppdragsgivaren
beslutat att maskinerna skall tillreda frystorkat snabbkaffe. Dessutom håller snabbkaffe
smaken bättre när det står längre tider i termosar. Konceptet skall fungera som en tjänst där
eventarrangörer kan hyra utrustning till olika tillställningar. Tanken är att den hyrda maskinen
skall stå i en kiosk eller dylikt vid eventområdet och att kaffet bryggs i termosar som personal
kan fördela runt om området för effektiv servering. Termosarna har inbyggda vågar som
kommunicerar med kaffebryggaren så att en ny termos kan bryggas när kaffet börjar ta slut.
Med denna bakgrund behöver uppdragsgivaren hjälp med att formge maskinen och att göra
den så ergonomisk och smidig som möjligt både vid användning och vid transport i olika
miljöer. Kaffemaskinen skall ha en kapacitet på 96 liter kaffe per timma vilket gör den tung
och svårflyttad vid tillställningar som saknar vattenförsörjning. I detta examensarbete
avgränsas projektet till att ta fram ett koncept som förenklar transporten av maskinen mellan
och under evenemang.
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2. Problembeskrivning
I dagsläget saknas anpassad utrustning för att förflytta kaffemaskiner till och från olika
evenemang. Beroende på uppdrag ser transporten av utrustningen olika ut. På uppdrag som
ligger nära företaget bryggs kaffet hemma och tappas upp i stora termosar och kantiner som
sedan lyfts för hand eller med en vanlig flyttkärra till fordon för transport. Ett annat vanligt
förekommande fall är långväga uppdrag som vid t.ex. festivaler. Vid dessa uppdrag
transporteras även kaffemaskinerna till eventområdet. För att packa ihop all utrustning utsätts
personalen för tunga lyft och stress. All utrustning plockas isär och packas ned i vanliga
kartonger som packas in i skåpbilar eller släp utan struktur. Detta är tidskrävande och fysiskt
krävande. Många som arbetar i branschen upplever smärtor i rygg och axlar. Det här
examensarbetet ämnar sig åt att hitta en lösning som gör det lättare att transportera
kaffemaskiner, kantiner och termosar på ett effektivare och mer ergonomsikt sätt från punkt A
till punkt B.
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3. Mål
Målsättningen är att utveckla ett koncept där arbetssättet skall vara baserat på vetenskaplig
litteratur, ingenjörsteknik och designmetodik. En produktspecifikation skall sammanställas
med uppdragsgivarens och brukarens krav och önskemål. Produktspecifikationen skall ligga
till grund för de beslut som görs under konceptutvecklingsfasen. Lösningen skall göra
transport av kaffemaskiner inom eventbranschen mer effektiv och ergonomisk för
användaren.
Målet är att ta fram ett koncept som presenteras med en tillhörande layoutkonstruktion.
Lösningen skall:





Minska påfrestningar på personalen i samband med transport
Kunna transporteras i olika miljöer
Kunna integreras med tillhörande kaffeutrustning
Kunna monteras och fraktas av en person såväl inomhus som utomhus
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4. Organisation
Personer, projekttagare och samtligas ansvarsområden beskrivs nedan(se tabell 1).
Tabell 1 - Visar projektdeltagare och de personer som är anknutna till projektet

Roll
Namn
Adress

Telefon
E-post

Utförande av projekt

Uppdragsgivare
3TEMP AB
Svante Alfredsson
Peter Larsson
Triogatan 12
Magasingatan 3
656 36
Arvika
Karlstad
SE-671 31
+46(0)761305240
+46(0)70 604 52 50
Svantealfredsson89@gmail.com peter@3temp.com

Handledare Karlstad
Universitet
Lennart Wihk

+46(0)54 700 21 69
lennart.wihk@kau.se

5. Projektmodell:
Projektet är uppdelat efter vilka delar som bedömts vara nödvändiga för att åstadkomma
målet(se figur 1).

Figur 1 - Beskrivning av de ingående faserna i projektet samt dess ordningsföljd
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Identifierande milstolpar och grindhål som dokumenterats i projektplanen beskrivs i tabell 2.
Tabell 2 - Milstolpar och grindhål under projektet

Projektfas
Projektplan

Milstolpar
Avstämning UG
Inlämning
projektplan

Grindhål

Färdigdatum
2016-02-02
2016-02-08

Projektplan
godkänd
Förstudie

Inlämning av
Rapport
metodikdel

Examinator
2016-03-23

Rapport
metodikdel
Godkänd
Produktspecifikation

Presentera
produktspecifikati
on för UG

2016-03-25

Presentera
konceptval för UG

2016-04-11

Presentation av
arbete+
Utställning

Vecka 21

Inlämning av
Rapport
Opponering
Korrigering och
färdigställande av
rapport

Svante

Examinator
2016-05-30

Svante

2016-06-08

Opponent
+examinator
Svante

2016-06-17

Rapport godkänd

Svante
Uppdragsgivare

Presentation
godkänd
Rapport

Svante

Uppdragsgivare

Konceptval
godkänt
Redovisning

Svante

Examinator

Productspecifikatio
n godkänd
Konceptval

Ansvarig
Uppdragsgivare
Svante

Examinator
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6. Kommentarer till tidsplan
För att skapa en tidsplan bröts projektet ned efter de steg i designprocessens som ansågs
nödvändiga för projektet i en WBS (Work Breakdown Sheet)(se figur 2). Dessa
dokumenterades utan inbördes ordning. Sedan gjordes ett logiskt nätverk(se figur 3) för att
bestämma vilka steg som måste göras före eller efter varje steg samt vilka som kan göras
parallellt med andra steg. Det logiska nätverket ligger till grund för tidsplanen som
presenteras i form av ett gantt-schema(se figur 4 och 5). Gantt-schemat delades upp i två
delar, en som motsvarar planeringen under första perioden då studietaktden är 50 % och en
för resterande tid. Detta för att undvika krock med studier i parallell kurs. Det var svårt att få
en uppfattning om hur lång tid de olika stegen kommer att ta så tidsplanen är högst preliminär
och kommer att revideras under projektets gång. De milstolpar och grindhål som är beroende
av uppdragsgivaren kommer troligtvis förändras med hänsyn till uppdragsgivarens schema.
En gränsöverskridande invägning kommer även att göras under konceptfasen. Eftersom
utvecklandet av eventkaffemaskinen är uppdelat i två examensarbeten och att målet är att
dessa två koncept skall kunna integreras har en gemensam tidsplanering gjorts under
konceptfasen för att en rimlig bedömning av hur väl de olika koncepten kan integreras skall
kunna genomföras.
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7. Riskbedömning
För att dokumentera tänkbara risker som kan försena eller påverka projektet har en
miniriskanalys gjorts(se tabell 3)
Tabell 3 - Miniriskanalys som visar de risker som bedömts vara rimliga

Miniriskanalys
Riskbeskrivning
Långa väntetider för
information från UG
idébrist
Datumberoende i förstudien
Missar viktig teknisk
information
Resultat ej i linje med UGs vision

S K R
4 5 20

Dataförlust
Låg prio från uppdragsgivare

3 5 15
3 4 12

Slarv med dokumentation
Brist på relevant vetenskaplig
litteratur
Långvarig sjukdom
Kortvarig sjukdom
För stor omfattning av projekt
Brist på material och utrustning
Kompetensbrist
Projektplan efterföljs ej

3 5 15
2 5 10
1
4
3
2
2
3

5
2
5
4
4
5

5
8
15
8
8
15

Felaktiga beräkningar
Konstruktion svår att tillverka
Konstruktion svår att montera
Konstruktion utanför budget
Oklar problemformulering
Tidsplan krockar med
kursschema i annan kurs
Integrering av tillhörande
kaffemaskin som utvecklas i
projektets andra del fungerar ej

3
2
2
3
5
2

5
5
5
5
5
3

15
10
10
15
25
6

2 5 10
5 4 20
5 5 25
2 5 10

4 5 20

Åtgärd
Avtala rimlig väntetid samt mötesfrekvens med
UG
Idegenereringsworkshop
Hitta alternativ input
Täta avstämningar med UG
Täta avstämningar med UG, Lägg stor vikt på
produktspecifikation
Back-up på Its learning
Diskutera ambitionsnivå innan
genomförandefasen
Skapa rutiner
Stöd från bibliotekspersonalen
Ta ikapp förlorad tid vid annat tillfälle
Avgränsningar i samråd med handledare
Ta hjälp från skolan
Sök extern kompetens och litteratur
Kontinuerlig avstämning mot projektplan och
revidering
Extern kontroll av beräkningar
Tvärfunktionellt arbete
Tvärfunktionellt arbete
Tvärfunktionellt arbete
Skriv i samråd med handledare
Ta ikapp förlorad tid vid annat tillfälle
Kontinuerliga avstämningar under projektets gång
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8. Dokumenthantering
Alla dokument laddas upp på its learing för att säkerställa automatisk säkerhetskopiering.
Samtliga dokument laddas även upp på molntjänsten Google Drive för att minska risken för
dokumentförlust och för att förenkla tillgängligheten.
Namn på dokument sätts efter mallen (Dokumentnamn_SvanteA_1.1). Mindre revideringar av
dokumenten namnges med en ökning av 0.1 i slutsiffran och större förändringar 1.0.
Dokumentation av skisser sker genom insamling i fysisk mapp. Samtliga skisser skannas även
in och laddas upp på samma villkor som övriga dokument.
Obligatoriska inlämningar namnges enligt följande mall:
Dokumentnamn_Förnamn_Efternamn_version_01_(Datum)

A8

Examensarbete

Förstudie

Produktspecifiering

Konceptutveckling

Konfigurering och
konstruktion

Rapport

Analysera intressenter

Analysera funktioner

Idégenerera på
delfunktioner

Tillverka modeller av
valda koncept

Samla teknisk
information

Sammanställ en
produktspecifikation

Generera koncept
utifrån morfologisk
matris

Sammanställ en
layoutkonstruktion i
CAD

Skapa material till
redovisning och
utsällning

Färdigställ utkast av
rapport

Eliminera dåliga
lösningar

Sammanställ en
komponentlista

Genomför redovisning

Rapportskrivning

Rita 2D-skisser på
koncepten

Gör ritningar

Delta i utsällning

Dokumentera i
loggbok

Analysera brukare

Gör ergonomisk analys

Utför benchmarking
på liknande produkter

Slutredovisning och
Utställning

Dokumentation

Utvärdera koncept

Delta i opponering

Välj koncept

Korrigering och
färdigställning av
rapport

Figur 2 - Work Breakdown Structure (WBS)
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Figur 3 - Logiskt nätverk
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50%

Tidsplan
Vecka
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivitet
O T F O T F O T F O T F O T F O T F O T F O T F O T F
Projektplan
Förstudie
Analysera intressenter
Litteraturstudier
Samla teknisk information
Analysera brukare
Gör ergonomisk analys
Benchmarking på liknande delfunktioner
Produktspecifiering
Analysera funktioner
Sammanställ en produktspecifikation
Konceptutveckling
Idégenerera på delfunktioner
Generera koncept utifrån morfologisk matris
Rita 2D-skisser på koncepten efter eliminering
Eliminera dåliga lösningar
Utvärdera koncept
Välj koncept
Konfiguration och Konstruktion
Tillverka modeller av valda koncept
Gör en komponentlista
Sammanställ en layoutkonstruktion i CAD
Gör assembliritning på layoutkonstruktion
Rapportskrivning
Dokumentera i loggbok
Färdigställ utkast av rapport
Delta i opponering
Korrigera och färdigställ rapport
Redovisning och utställning
Skapa material till utställning och redovisning
Genomför redovisning
Delta i utställning
Avstämning projektplan
Avstämning productspec
Inlämning projektplan
Milstoplar
Mån kl 17 Inlämning av metodikdel + Delredovisning
Figur 4 - Gantt-schema vid studietakt 50%
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100%
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F M T O T F

Avstämning Konceptval
Slutredovisning+Utställning

Slutrapport Inlämning kl 9:00
Opponering
Korr Rapp. In

Figur 5 - Gantt-schema vid studietakt 100%
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Bilaga B
Tabell 4 - Observationsdokument som beskriver olika arbetsmoment och dess frekvens under brukaranalysen hos CoffeeCow

Arbetsmoment
Fylla på kaffe i kaffefilter och kanister
Starta bryggning
Placera back under termos
Tappa ur kaffe i termos
Tappa ur kaffe i kantin
Tappa ur kaffe i termosryggsäck
Bära termos till dörr
Bära kantin till dörr
Bära ryggsäckar till dörr
Packa ner tillbehör i kartonger
Bära termos till skåpbil
Bära kantin till skåpbil
Bära ryggsäckar till skåpbil
Hämta/lasta på serveringsbar på skåpbil
Lyfta/lasta på Termos i lastutrymme
Lyfta/lasta på Kantin i lastutrymme
Lyfta/lasta på Kafferyggsäck i lastutrymme
Lyfta/lasta på karonger i lastutrymme
Hämta/lasta på säckkärra i lastutrymme

Antal
2
2
2
1
1
2
1
1
2
4
1
1
2
1
1
1
2
4
1

Tid
04:00

05:00

Köra till centralstationen
lasta av serveringsbar på parkering
lasta av på Termos på parkering
lasta av Kantin i parkering
lasta av på Kafferyggsäck på parkering
lasta av på karonger på parkering
lasta av på säckkärra på parkering
Lasta kartonger på säckkärra
Bära termos till servering
Bära kantin till servering
Bära ryggsäckar till servering
Bära termos till servering
Bära kantin till servering
Bära ryggsäckar till servering
Rulla serveringsbar till servering
Packa upp serveringsbar
Lyfta upp och placera termos på serveringsbar
Lyfta upp och placera kantin på en höjd
Sätta på ryggsäck på ryggen
Serveringsuppdrag börjar
Lyft utförda (5-25kg)
Antal
Rimlig fördelning
Tid

Antal
1
1
1
2
4
1
4
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2

05:15

06:00
33
Ca 17/person
Ca 2 timmar

Bilaga C
Frågeformulär och svar för intervju på CoffeeCow
Intervju 1:
Intervju av verkställande direktör Johannes Mårlöv. 17:e Februari 2016
Vilken utrustning har ni för att brygga kaffe och i vilka sammanhang används dem och
varför?
-

Vi har 3 olika typer av kaffemaskiner. 2st Bonamat B20, 1st Cafécino Scanomat och
ett par 10-liters perkolatorer.

-

Bonamaten är den mest kraftfulla maskinen när det kommer till bryggkaffe och den
används flitigt eftersom den gör godast kaffe I relation till Scanomaten som blandar
snabbkaffe. Vid stora evenemang och festivaler använder vi båda maskinerna och
blandar bryggkaffe med snabbkaffe till vår egen blandning som uppskattas av våra
kunder.

När 10-litersperokolatorerna kommer på tal fylls Johannes av entusiasm och förklarar:
-

Perkolatorerna är en personlig favorit eftersom dem är så enkla att montera isär, ta
med och rengöra. Vid mindre uppdrag när kapaciteten inte är ett problem används
perkolatorerna flitigt.

Vilken kapacitet har utrustningen och motsvarar det efterfrågan?
-

Bonamaten brygger 30L/tim och Scanomaten 60L/tim. Perkolatorerna brygger fullt på
ca en timma.

-

Är det högt tryck brygger vi stora mängder i förväg och förvarar i 18-liters kantiner
och det fungerar jättebra.

3temp vill göra en kaffemaskin som brygger 96L/tim. Är det tillräckligt?
-

Ja det skulle absolut vara tillräckligt

Äger eller hyr ni utrustning?
-

Det beror helt och hållet på frekvens. Det förekommer ibland, till exempel vid
Roskildefestivalen att utrustningen inte räcker till och då hyr vi in extra.

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

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

En anställd på företaget hör frågan och lägger till:
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-

Det är ju en flaskhals. Det är alltid bökigt att få sitt vatten vid festivaler och dylikt. Det
är alltid det första problemet vid en festival. Man får bråka lite för det men oftast går
det lösa tillslut.

Hur transporteras utrustningen när den tas med på exempelvis festivaler?
-

Vi använder oftast en eller flera hyrda skåpbilar som vi lastar all utrustning på.
Utrustningen bär vi ut manuellt men det är ju inget man direkt vill göra, men det
funkar.

Hur serveras kaffet till kunden vid eventområdet?
-

Vi använder kafferyggsäckar. Ryggsäckar med en inbyggd termos som rymmer 10
liter. Beroende på uppdrag använder vi också stationära termosar som vi serverar
ifrån.

Johannes tillägger:
-

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
kaffebryggaren när det behöver bryggas mer kaffe så att man alltid kan ligga steget
före. Vad tycker ni om det?
-

Det är nog inget problem ändå dock har vi problem med orutinerad personal som går
långt bort från kaffemaskinerna på eventområdet och som inte riktigt känner när
ryggsäcken har tagit slut. Dem tror oftast att ryggsäcken är slut förtidigt och då händer
det att dem har 1 kilometer att gå tillbaka då dem inte erbjuder kaffe men egentligen
skulle kunna göra det.

-

Det skulle vara önskvärt om ryggsäcken kunde tala om för personalen när det börjar ta
slut så att dem kan gå tillbaka i tid.

Är 10 liter kaffe i ryggsäckarna tillräckligt?
-

Ja det fungerar men man får fylla på ofta. Mer än så skulle bli för tungt

Hur skulle en bra transportlösning för kaffeutrustningen se ut enligt dig?
-

Då skulle utrustningen stå fast ansluten i en skåpbil eller dylikt så man slapp bära runt
det överallt. Oftast kommer man in med skåpbilen på eventområden så det skulle inte
vara några problem.

-

Dock inget släp! Det är svårt att backa med och ta sig fram i trånga utrymmen. Mycket
lättare att hantera en skåpbil.
C2

Slutligen hur mobila är ni idag anser du?
-

Så länge vi har personal och vi hjälps åt kan vi servera på de flesta ställen.

Intervju 2:
Intervju av en anställd på företaget som har arbetat på Coffecow i 3 år och varit med och
förflyttat och serverat i de flesta av deras återkommande uppdrag inom festival, catering och
event. 17 februari 2016
Hur upplever du transporten av utrustningen när ni åker iväg på uppdrag?
Hon börjar med en suck och förklarar
-

Ja, en del saker är bara otympliga att förflytta och det gör det svårt men oftast fungerar
det okej om vi bara hjälps åt.

Använder ni någon utrustning för att förenkla arbetet med att förflytta all utrustning?
-

Ja, vi har ju säckkärror som via använder ibland. Men oftast går det fortast utan.

Upplever du några smärtor på grund av arbetet? Isf vart har du ont?
-

Ja, jag får oftast ont i ryggen och axlarna på grund av alla tunga lyft. Det blir alltid
påfrestande att använda ryggsäcken en längre tid. Det värsta är att bära runt kantinerna
för dem är så tunga.

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

Ja, det händer att man är kaffeansvarig och då står man och brygger konsekvent som
ens ända uppgift. Eftersom jag inte är speciellt lång brukar jag få ta en pall och flytta
runt till de olika maskinerna för att nå upp och byta kaffefilter och hälla på nytt kaffe.

-

Det kan vara lite svettigt ibland.

Slutligen hur skulle du vilja se att utrustningen förflyttas?
-

Det ska vara enkelt, annars blir det bara att man inte använder det ändå. Säckkärrorna
är ett typiskt exempel.

C3

Bilaga D
Frågeformulär och svar från intervju hos Löfbergs Arena
Intervjun ägde rum 2016-02-25 och personen som intervjuades var Karl Otto Hjort som är
Mat-, Dryck- och Eventansvarig på Löfbergs arena.
Hur fungerar kaffeserveringen vid event på arenan?
-

Vi har kiosker runt om hela arenan där maskiner står stationärt och brygger kaffe i
termosar. Kaffet serveras antingen direkt från termos vid kioskerna eller så kör vi ut
termosarna på en köksvagn dit de behövs.

Finns det några problem med att förflytta vagnen i arenan?
-

Nej, det fungerar bra eftersom det finns en hiss som kan ta oss till alla vångar och det
är inga problem att ta in den där. Det finns inga problem med trappor här.

Har ni andra uppdrag externt och hur fungerar förflyttningen av utrustningen då?
-

Ja vi har lite uppdrag ibland, framför allt mässor. Nyligen var vi och serverade kaffe i
samband med att ostindiefararen la till i hamnen. Då tog vi med både vattentankar och
kaffebryggare för att kunna servera kaffe till besökarna.

Hur förflyttade ni utrustningen dit vid det tillfället?
-

Vi har en skåpbil som vid använder vid sådana uppdrag. Då lastar vi helt enkelt
utrustningen på en köksvagn och rullar ut den och lastar på.

Upplever du några problem med att ta med utrustningen dessa uppdrag?
-

Jag ser det som ett träningspass men det är väl inte optimalt egentligen för personalen i
allmänhet för det är ganska tungt att lyfta vattentankarna och kaffetermosarna.

Skulle ni ha något behov av en mobil utrustning idag?
-

Ja idag är vi ganska låsta på grund av att vi inte har någon mobil utrustning. I
framtiden skulle vi vilja kunna vara med på fler mässor. Vi har pratat om att ha servera
kaffe vid The Iland Festival och Putte i Parken som är festivaler här i staden men idag
är inte det riktigt möjligt.
D1

Hur skulle du vilja se att en utrustning skulle se ut?
-

I vårt fall behöver vi en utrustning som kan fungera stationärt i arenan men som man
enkelt skulle kunna ta med om vi ska iväg på någon mässa eller dylikt.

Otto tillägger ett problem i deras lounge på arenan:
-

Vi har en loungeavdelning på arenan där vi ibland bjuder besökare på gratis kaffe och
där hinner inte riktigt den befintliga utrustningen med. Där skulle en
snabbkaffemaskin göra susen.

D2

Bilaga E

E1

E2

Bilaga F
Tabell 3 - FunktionsanalysFunktion

Klass Anmärkning

Underlätta

Transport av kaffemaskin

HF

Vilka alternativ finns?

Underlätta

Transport av termosar

N

Underlätta

Transport av vattentank

N

Underlätta

På- och avlastning

Ö

Erbjuda

Packningsutrymme

N

Äga

Smidighet

Ö

Uttrycka

Funktion

Ö

Förtydliga/meddela

Funktion/användning

Ö

Erbjuda

Skalbarhet

Ö

Anpassning av storlek efter evenemang

Skydda

Innehåll

N

Olika miljöer, Regn, kyla, värme osv

Erbjuda

Grepp

N

Vid handhavande

Äga

Robusthet

Ö

Medge

Enmansanvädnning

Ö

Erbjuda

Avlastning

Ö

Erbjuda

Multifunktion

N

Förhindra

Tunga lyft

N

Äga

Kroppsanpassning

N

Erbjuda

Anpassningsbar marknadsföring Ö

Vid promotionuppdrag, Rosterier

Minimera

Mekaniska påfresningar

N

Vid transport på tuffare undelag

Medge

Upphängning

Ö

På dragkrok

Medge

Förankring

Ö

på släp/skåpbil

Minimera

Vikt

Ö

Äga

Styrka/hållfasthet

N

Uttrycka

Kvalitet

Ö

Maximera

Flyttbarhet

Ö

Medge

individanpassning

Ö

Minimera

Belastningar

Ö

Minimera

Energiförbrukning

Ö

Maximera

balans

Ö

Minimera

Vikt

Ö

Minimera

Tunga lyft

Ö

Befrämja

Naturliga rörelsemönster

Ö

Underlätta

Varierad belastning

Ö

Centrera

tyngdpunkt

Ö

Motverka

Belastningsskador

Ö

Undvika

Klämrisk

Ö

Maximera

Hållbarhet

Ö

Minimera

Tapprisk

Ö

Undvika

Lösa delar

Ö

Tillbehör, mjölk, muggar, promotionmaterial osv

Handhavande/Basfunk
tioner

Transporterbar med olika fordon

Människa
Ergonomi

Säkerhet

F1

Bilaga G

Lösning

Löser huvudproblemet

Uppfyller alla krav

Realiserbar

Inom kostnadsramen

Säker och ergonomisk

Passar företaget

Tillräcklig info

Elimineringsmatris för Ergonomisk
kaffeutrustning

1

+

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

+

4

+

-

+

+

+

+

+

5

+

-

+

+

+

+

+

6

+

-

+

+

+

+

+

7

+

-

+

+

+

+

+

8

9

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

Elimineringskriterier:
[+] Ja
[-] Nej
[?] Mer info krävs
[!] Kontroll
produktspecifikation
Beslut:
[+] Fullfölj lösning
[-] Eliminera lösning
[?] Sök mer info
[!] Kontrollera
produktspecifikation
Kommentar
Beslut
Möjlighet att
montera fast?
Samma som
ovan
Samma som
ovan
Samma som
ovan, Går ej
igenom
standarddörr
och Hiss
Beroende av
släp eller
lastutrymme
vid transport i
terräng
Sidokrafter på
infästning på
dragkroksboll?
Vintermiljö
behövs skidor?
Hiss, Dörr?

Nytt
beslut

Kommentar
nytt beslut

?

+

Benchmarking

?

+

Benchmarking

?

+

Benchmarking

-

-

-

-

-

-

?

+

Benchmarking

?

+

Utbytbara hjul
till skidor

+

Hiss, Dörr och
tung att flytta
manuellt

-

+

Kärra byggs
på längden
istället för
bredden

+

Beroende av
släp eller
lastutrymme
vid transport i
terräng

+

+

+
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Tabell 1 - Relativ beslutsmatris

Kriterium
Fraktas 1 person
Påfrestningar
transport
Flyttbar i terräng
Flyttbar i
vintermiljö
Kunna förflytta
utrustning
Utföra lyft
Temperatur
Vattentät
Ergonomisk
Hålla kaffemaskin
Motstå vibrationer
Få plats i hiss
Gå igenom
standarddörr
Ansluta/medge EL
Ansluta/medge
vatten
Låg vikt
Ej släp på bil
Förvara tillbehör
Skydda utrustning
Höj och sänkbar
Estetiskt tilltalande
Låg tyngdpunkt
Fastspänningsbar
Dimensioner
120x80
Hålla vattentank
Medföra
marknadsförening
Kunna förankra
termosar och
kantiner
Skalbar storlek
Integrera
utrustning i fordon
Uttrycka robusthet
Summa +
Summa 0
Summa Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

1(ref)

Datum

JA

2
0

3
0

Alternativ
6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

+

0

0

0

-

0

+

+

0

0

-

-

+

+

0

0

0

0

-

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
+
0
0

0
0
+
+
-

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+
0
0
0
0
+
0

+
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
+
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

+
0
0
0
+
0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

2
26
2
-1
1
JA

1
23
6
-5
6
NEJ

+
3
21
6
-3
3
JA

0
1
24
5
-4
4
JA

+
6
14
10
-4
4
JA

0
4
21
5
-1
1
JA

G2

Tabell 2 – Relativ beslutsmatris med viktfaktor

Kriterium

Viktfaktor [w]

Fraktas 1 person
Påfrestningar
transport
Flyttbar i terräng
Flyttbar i
vintermiljö
Kunna förflytta
utrustning
Utföra lyft
Temperatur
Vattentät
Ergonomisk
Hålla
kaffemaskin
Motstå
vibrationer
Få plats i hiss
Gå igenom
standarddörr
Ansluta/medge
EL
Ansluta/medge
vatten
Låg vikt
Ej släp på bil
Förvara tillbehör
Skydda
utrustning
Höj och sänkbar
Estetiskt
tilltalande
Låg tyngdpunkt
Fastspänningsbar
Dimensioner
120x80
Hålla vattentank
Medföra
marknadsförening
Kunna förankra
termosar och
kantiner
Skalbar storlek
Integrera
utrustning i
fordon
Uttrycka
robusthet
Summa +
Summa 0
Summa Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

5

1(ref)

Alternativ
2
6
0
0

7
0

8
0

9
0

5

0

0

0

+

0

4

0

-

0

+

+

4

0

-

-

+

+

5

0

0

0

-

0

5
5
5
4

0
0
0
0

0
0
-

0
0
0
-

0
0
-

0
0
-

5

0

0

+

+

0

4

0

0

0

+

0

3

0

0

0

-

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

+
0
-

+
0
-

0
0

0

+
0
-

5

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

-

-

-

3
2

+
0

+
0

0
0

0
0

+
0

3

0

0

0

-

0

3

0

0

0

0

0

3

0

-

-

-

-

3

0

0

0

0

0

2

-

0

0

0

0

2

0

0

0

-

0

4

-

+

0

+

0

6
91
9
-3
2
JA

10
75
21
-11
4
NEJ

5
84
17
-12
5
NEJ

26
48
32
-6
3
JA

14
76
16
-2
1
JA

3
3
3

Datum

JA

G3

Tabell 4 – Viktad relativ beslutsmatris utförd av student 1 med jämförelse. Grönt= Samma bedömning, Rött= Olika
bedömning

Kriterium

Viktfaktor [w]

Fraktas 1 person
Påfrestningar
transport
Flyttbar i terräng
Flyttbar i
vintermiljö
Kunna förflytta
utrustning
Utföra lyft
Temperatur
Vattentät
Ergonomisk
Hålla
kaffemaskin
Motstå
vibrationer
Få plats i hiss
Gå igenom
standarddörr
Ansluta/medge
EL
Ansluta/medge
vatten
Låg vikt
Ej släp på bil
Förvara tillbehör
Skydda
utrustning
Höj och sänkbar
Estetiskt
tilltalande
Låg tyngdpunkt
Fastspänningsbar
Dimensioner
120x80
Hålla vattentank
Medföra
marknadsförening
Kunna förankra
termosar och
kantiner
Skalbar storlek
Integrera
utrustning i
fordon
Uttrycka
robusthet
Summa +
Summa 0
Summa Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

5

1(ref)

Alternativ
2
6
0
-

7
-

8
-

9
0

5

0

0

+

+

+

4

0

+

+

-

+

4

0

0

0

-

0

5

-

-

0

0

0

5
5
5
4

0
+
0
0

+
0
-

+
0
-

+
0
-

+
0
0

5

-

0

0

0

0

4

0

-

0

0

+

3

-

0

0

-

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

+
0
-

+
0
-

+
-

0

+
0
0

5

0

0

0

0

0

3

0

-

-

-

-

3

0

-

-

-

0

3
2

0

+
0

+
0

+
-

+
+

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

-

-

-

0

3

0

0

0

0

0

2

-

0

-

-

-

2

0

-

0

-

-

4

0

-

0

+

0

8

15

20

17

26

21
-13
3

39
-24
4

29
-9
2

44
-27
5

10
16
1

3
3
3

Datum

G4

Tabell 5 - Viktad relativ beslutsmatris utförd av student 2 med jämförelse. Grönt= Samma bedömning, Rött= Olika
bedömning

Kriterium

Viktfaktor [w]

Fraktas 1 person
Påfrestningar
transport
Flyttbar i terräng
Flyttbar i
vintermiljö
Kunna förflytta
utrustning
Utföra lyft
Temperatur
Vattentät
Ergonomisk
Hålla
kaffemaskin
Motstå
vibrationer
Få plats i hiss
Gå igenom
standarddörr
Ansluta/medge
EL
Ansluta/medge
vatten
Låg vikt
Ej släp på bil
Förvara tillbehör
Skydda
utrustning
Höj och sänkbar
Estetiskt
tilltalande
Låg tyngdpunkt
Fastspänningsbar
Dimensioner
120x80
Hålla vattentank
Medföra
marknadsförening
Kunna förankra
termosar och
kantiner
Skalbar storlek
Integrera
utrustning i
fordon
Uttrycka
robusthet
Summa +
Summa 0
Summa Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

5

1(ref)

Alternativ
2
6
0
-

7
-

8
0

9
-

5

0

0

-

-

0

4

+

0

-

-

-

4

0

0

-

-

-

5

0

0

-

-

-

5
5
5
4

0
0
0
0

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

5

0

0

0

0

0

4

-

-

-

+

-

3

0

0

0

-

+

3

0

0

0

-

+

3

0

0

0

0

-

3

0

0

0

0

-

0
-

0
0
-

0
-

+
+

+
-

5

0

0

0

+

0

3

0

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3
2

0
0

0
-

0
0

0
0

0
-

3

0

0

0

0

0

3

-

-

-

+

-

3

0

0

0

0

-

3

-

-

-

+

-

2

-

0

-

-

-

2

+

0

-

-

+

4

0

-

-

0

0

6

0

0

21

11

21
-15
2

34
-34
4

57
-57
6

44
-23
3

60
-49
5

3
3
3

Datum

G5
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