
                                           Institutionen för teknik och samhälle 

E
X
A
M

E
N
S
A
R
B
E
T
E
 

Design av dörr till kaffeautomat 

 
Designing a door to a coffee vending 
machine  

Examensarbete i integrerad produktutveckling 
C-nivå 15 poäng 
Vårterminen 2007  
 
Robin Holmgren 
Mikael Bogren 
 
Handledare: Lennart Ljungberg, Viktor Hjort af Ornäs 
Examinator: Dan Högberg 
 



Intyg 

Denna uppsats har 2007-06-19 lämnats in av Robin Holmgren och Mikael Bogren till Högskolan i 
Skövde som uppsats för erhållande av betyg på sextiopoängsnivån inom ämnet integrerad 
produktutveckling. 
 
Jag intygar att jag för allt material i denna uppsats som inte är mitt eget arbete har redovisat källan 
och att jag inte, för erhållande av poäng, har innefattat något material som jag redan tidigare har fått 
tillgodoräknat inom mina akademiska studier. 
 
Underskrift 
 
 
 
………………………… …………………………  
 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
………………………… …………………………  
 
 
 
Submitted by Robin Holmgren and Mikael Bogren to University of Skövde as a Bachelor Degree 
Project at the School of Technology and Society. 
 
I certify that all material in this Bachelor Degree Project which is not my work has been identified 
and that no material is included for which a degree has previously been conferred on me. 
 
Signature 
 
 
 
………………………… …………………………  
 
 
 
Name 
 
 
 
………………………… …………………………  

 



Sammanfattning 

Denna rapport har skrivits i samband med ett examensarbete i integrerad produktutveckling på 
designingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde våren 2007, i samarbete med Jede AB i 
Mariestad. Rapporten behandlar framtagningen av en ny dörr till en kaffeautomat som konstrueras 
på företaget, och beskriver projektet i kronologisk ordning från idé till färdig produkt.  
 
Projektet startade med relativt omfattande förstudie som utforskade vad företagets potentiella 
kunder tyckte om det sortiment som finns på marknaden idag. Även tekniska områden berörande 
material och tillverkningsmetoder granskades för att få klarhet i vilket utbud som möjliggjorde en 
framtida produktion av dörren.  
 
Med en stadig grund att stå på inleddes idégenereringsfasen, vilken innebär att på ett konstruktivt 
sätt ta fram en mängd olika idéer att sedan arbeta vidare med. Efter att ha fått fingervisningar, råd 
och rekommendationer från företaget stod efter flera veckors arbete fyra koncept klara. Koncepten 
överlämnades till projektgruppen på Jede som efter överläggning valde ut ett koncept att gå vidare 
med. 
 
Det slutgiltiga konceptet modellerades upp och bearbetades i CAD programmet Pro Engineer, vilket 
senare ledde till framtagning av en fullskalig prototyp. Efter att ha utvärderat prototypen och gjort 
dörren kompatibel med de komponenter som skulle ingå, närmades ett tillfredsställande resultat.  
 
När projektet avslutades överlämnades material som var klart för verktygstillverkning, och om 
projektet fortskrider i planerad takt kommer automaten att finnas ute på marknaden under första 
kvartalet 2008. 
 
Avslutningsvis diskuteras utvecklingsgruppens egna åsikter om projektupplägget och samarbetet 
med uppdragsgivaren, resultatet och tiden som följer efter projektets avslut.  



Abstract 

This report was written as a result of a Bachelor Degree Project at the School of Technology and 
Society at University of Skövde spring 2007, together with Jede AB in Mariestad. The report covers 
the development of a door to a coffee vending machine that is under construction, and will in a 
chronological order describe the project from ideas to final product. 
 
The project started with a rather extensive feasibility study that thru market research and user tests 
sorted out the opinions of potential customers, concerning today’s available assortment. Technical 
areas concerning materials and manufacturing methods were also scrutinized for the consideration 
of the possibilities of a future production.  
 
The next step was to constructively generate ideas and thoughts that later on could grow to be 
potential solutions. After several weeks of hard work and pieces of good advice and 
recommendations from the assigner, four comprehensive concepts were built up. After a 
deliberation, the project group at Jede determined to proceed with one of the concepts. 
 
This concept was modeled in the CAD program Pro Engineer, and was later on used to produce a 
full-scale model of the door. After having evaluated the prototype and making the door compatible 
with the components that were to be used, a satisfying result approached.  
 
When the project was brought to its end, all material was handed over to the assigner, including a 
computer model that will be used to manufacture moulding forms. If everything goes as planned, 
the coffee vending machine will be available on the market during the beginning of 2008. 
 
To sum up the project a discussion concerning the assignment and all its matters will be brought up 
in the end of this report. 



Förord 

Efter ett halvårs tid som karaktäriserats av hårt arbete, stress, tidiga morgnar och sena nätter är nu 
äntligen projektet fullföljt. Arbetet och resultatet uppfattas från vår sida som lärorikt och mycket 
tillfredställande, och kan förhoppningsvis bli en ordentlig satsbräda in i arbetslivet. 

Den här rapporten är resultatet av projektet och kommer att beskriva uppdraget från idé till färdig 
produkt.  

 

Vi vill även passa på att tillägna ett stort tack till nedan nämnda parter. Utan Er hjälp skulle vi inte 
befinna oss där vi är idag. Tack! 

Jede AB, Mariestad med personal. 
Speciellt våra handledare Göran Nilsson och Marcus Berntson. 
 
Lennart Ljungberg, Högskolan i Skövde.  
 
Viktor Hjort af Ornäs, Högskolan i Skövde. 
 
Bengt Arheden, Bayer Material Science. 
 
Skara Modellsnickeri, Skara. 
 
Studenterna vid Designingenjörsprogrammet, Högskolan i Skövde.
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1 Introduktion 

Kaffe har druckits i Sverige sedan 1600-talet. Till en början var det mest en dryck för 
välbärgade, men numera är det oersättligt för åtskilliga. 
Idag är kaffe svenskarnas nationaldryck och finns i alla tänkbara varianter jämfört med 
forna tiders kokkaffe. Espresso, cappuccino och caffe latte är exempel på senare års 
nymodigheter. I takt med utvecklingen av olika kaffevarianter ställs det också högre krav 
på de automater som tillhandahåller kaffe. I kontorsmiljöer och pausrum på företag är 
kaffeautomaten en mötesplats för de anställda, och samtidigt en väsentlig inredningsdetalj. 
Det är därför viktigt att automaten är estetiskt tilltalande, och inbjuder till en välsmakande 
kopp kaffe. Det här vi designingenjörer kommer in. I denna rapport redovisas en 
designprocess som syftar till att ta fram en ny dörr till en kaffeautomat på Jede AB i 
Mariestad.  

1.1 Utbildningen och examensarbetet 

Designingenjörsutbildningen utmärks av ett helhetsperspektiv på produktutveck-
lingsprocessen. Utgångspunkten är industridesignerns sätt att med hjälp av olika metoder 
och tekniker lösa svårigheter och problem. Till detta knyts ingenjörens tekniska kompetens 
om till exempel tillverkningsteknik och materialval. Utbildningens bredd gör att 
studenterna har kännedom om en produkts hela livscykel, från idé, skisser och enkla 
modeller, till prototyp och färdig produkt. 
 
Examensarbetet är den avslutande och enskilt viktigaste kursen i utbildningen. Syftet med 
examensarbetet är att ge studenterna möjlighet att utveckla det kritiska tänkandet, samt att 
träna på att självständigt kunna formulera och lösa problem av samma karaktär som 
uppkommer i arbetslivet. För att få ut en examen är det nödvändigt att ha erhållit ett 
godkänt resultat i denna kurs. Examensbeviset i sig är ett bevis på att studenten har klarat 
av hela utbildningen, och är en attraktiv merit på arbetsmarknaden. Utöver detta är 
examensarbetet den första riktiga företagskontakten, och en chans för studenterna att kunna 
implementera de färdigheter som erhållits under studietiden. 

1.2 Uppdragsgivare 

”I mer än 30 år har Jede tillrett och serverat läckra drycker, varma eller kalla, till människor 
på företag i många länder. Med rötterna i Sverige bevarar och förädlar vi svensk 
smaktradition, men tar också vara på internationella trender när det gäller dryck och smak. 
Därför erbjuder Jede ett minst sagt variationsrikt utbud varma och kalla drycker, alla med 
syftet att ge möjlighet till en stunds njutningsfylld avkoppling. 
 
Vi erbjuder helhetslösningar som passar alla arbetsplatser, och som ger bekväma och 
bekymmersfria stunder tillsammans med en lika god som uppiggande dryck. Det är också 
därför vi brukar tala om att vi verkar i avkopplingsbranschen” (Jede, 2007). 

1.3 Uppgiften 

Företaget är på gång att utveckla en ny kaffeautomat som ska ersätta två tidigare modeller i 
sortimentet. Maskinen kommer att användas i mindre- och medelstora företag, och ska 
passa i entréer, väntrum etc. Företaget lägger stor vikt på ett attraktivt utseende, och därför 
behöver maskinen ha ett snyggt och tilltalande yttre. Syftet med vårat examensarbete är att 
ta fram en dörr till denna automat. 
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Utöver det estetiska måste dörren anpassas för en enkel produktion med så lite 
efterbearbetning som möjligt. Därför måste områden som material och tillverkningsmetoder 
beaktas. Hänsyn måste också tas till de på förhand bestämda komponenter som ska rymmas 
i dörren, till exempel display, programkort etc. 
 
Dörren ska göras så användarvänlig som möjligt, både med avseende på brukaren, men 
också för service och underhåll. 
 
Då en prototyp på maskinen redan existerar finns fasta restriktioner vad gäller de 
komponenter som ingår, och i viss mån placeringen av dessa. Det finns också förbehåll från 
företagets sida att kunna använda komponenter från tidigare modeller, som till exempel 
etiketter till knappsatsen. Dessa restriktioner kan komma begränsa dörrens utformning.  

1.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet inleddes med en förstudie som låg till grund för dörrens framtagning. Här 
undersöktes områden som material, tillverkningsmetoder och företagets aktuella sortiment. 
En enklare marknadsundersökning har också genomförts för att få en uppfattning av vilket 
utbud som fanns hos eventuella konkurrenter, samt en användarstudie där målet var att ta 
reda på vad den slutliga användaren uppskattade hos utseendet på en kaffeautomat. 
 
Nästa steg var att ta fram en mängd olika förslag som presenterades för företaget, vilka 
hade egna åsikter och synpunkter. Därefter utvecklades och utvärderades idéerna till ett 
slutligt koncept. 
 
En diskussion kring arbetsgången och resultatet förs under avsnittet diskussion. 

1.5 Målsättning 

Eftersom detta är den sista och mest betydelsefulla kursen i utbildningen var förhoppningen 
att kunna göra en stark avslutning, och prestera något att vara stolt över. Målet med 
projektet i sig var att ta fram en mer eller mindre klar CAD-modell på dörren, som senare 
kan sättas i produktion. 
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2 Förstudie 

Det här avsnittet behandlar de områden som undersökts för att få en bredare grund att stå på 
för kommande idégenerering. Resultatet kommer även till viss del avspeglas i den 
kravspecifikation som kommer att fungera som styrdokument genom hela projektet.  
De olika områden som tas upp nedan har uppfattats som viktiga dels för att få reda på vad 
som är attraktivt på marknaden, men också vilka förutsättningarna är för att kunna realisera 
idéerna, främst då med tanke på material och tillverkningsmetoder. 

2.1 Målgrupp 

”Vi arbetar på kafferasten” Jede 
Jede vänder sig till personalen på företag runt om i världen. Att skapa en trivsam miljö med 
möjlighet till en stunds avkopplande fika resulterar ofta i en gemytlig stämning på 
arbetsplatsen. I det här fallet kommer kaffeautomaten att säljas till mindre- och medelstora 
företag, och finnas till hands i lobbyer, entréer och pausrum. Med andra ord en bred 
målgrupp att tillfredsställa. 

2.2 Företagets sortiment 

Idag har Jede sex stycken automater i sitt egna 
sortiment vilka alla kan anpassas efter olika 
ändamål. Den enklaste kallas Jede Xpress och 
är en liten kompakt maskin med fyra dryckval 
som standard, men som med olika dispenser 
kan tillgodose de flesta smaker (se figur 1). 
Den mest avancerade maskinen heter Jede 
1200 och erbjuder stora valmöjligheter. 
Automaten tillhandahåller varma drycker 
såsom kaffe, choklad, cappuccino, te och 
soppor, samt kalla drycker som till exempel 
Ice Tea och Ice Cappuccino. Den serverar 
även burkläsk så som Coca Cola, Fanta och 
Sprite, och vanligt kallt vatten. 
 
Alla automater i sortimentet bereder 
kaffedryckerna med varmt vatten och Nescafé, 
förutom Jede Xplore. Detta är företagets första 
kombiautomat som både serverar färskbryggt 
kaffe och Nescafé. 
 
Produkterna varierar i storlek, från små kompakta automater som enkelt placeras på valfri 
bordsyta, till lite större som antingen placeras på ett bord, eller monteras med tillhörande 
underskåp för att ställas direkt på golvet. Den största maskinen, Jede 1200, är drygt 1,8 
meter hög och placeras direkt på golvet. 
 
Automaterna är genomgående silverfärgade, förutom vissa få undantag. Några särpräglade 
designinslag är också karaktäristiska för de flesta modellerna. Det kanske mest tydliga är de 
tre linjer som återkommer på flera av automaterna, vilka har blivit något av ett signum som 
den tidigare designern utnyttjat. 
Fler bilder på sortimentet finns i bilaga 1. 

Figur 1. Jede Xpress, en liten kompakt 
automat. (Jede, 2007) 
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2.3 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökningar kan utföras på flera olika sätt och i flera olika nivåer, beroende på 
vilket resultat som efterfrågas. Information om marknaden är viktigt, och något som alla 
företag lagrar. Stora företag använder sig av strukturerade marknadsinformationssystem för 
att sammanställa och värdera informationen, alternativt så köper de in upplysningarna från 
externa undersökningsföretag (Expowera, 2006). 
 
För att få en uppfattning av vilket utbud som fanns på marknaden, gjordes en mindre 
webbaserad studie, samt besök på platser där liknande maskiner står uppställda. Målet var 
att undersöka utbudet främst ur estetisk synvinkel, det vill säga att fokusera på olika färger 
och former. Denna avgränsning gjordes på grund av att det inte finns någon möjlighet att 
påverka maskinens funktion eller produktutbud. I bilaga 2 finns ett urval av hemsidor och 
platser som besökts under marknadsundersökningen. 

2.3.1 Sammanställning av marknadsundersökning 

Det finns en mängd konkurrenter på marknaden, fast det är inte lika många företag som 
erbjuder den helhetslösning som Jede gör, att bistå med både maskinen och produkterna, 
samt underhåll och service. Det som gör Jede speciellt inom det området är att företaget 
tillverkar sina maskiner internt, medan andra ofta köper in automaterna från externa 
producenter. 
 
Produktutbudet varierar också från företag till företag. När det kommer till just kaffe har 
vissa valt att nästan uteslutande använda sig av instantmetoden, vilket innebär att drycken 
bereds med hjälp av pulver och vatten, medan andra har nappat på den senaste trenden; 
Bean to cup. Det sist nämna innebär maskinen brygger kaffet från hela kaffebönor som 
malts ner. För att påvisa den här tekniken har dessa automater oftast ett genomskinligt rör 
av glas där bönorna förvaras. 
 
Gällande design varierar utbudet allt ifrån de enkla och stilrena, till de mest komplexa, 
nästan röriga maskinerna. Överlag kan det tyckas att maskinernas storlek och produktutbud 
också styr utseendet. De stora maskinerna ger en högre kvalitetskänsla och känns betydligt 
mer påkostade än de lite mindre. Vissa maskiner kommer även med ett tillhörande 
underskåp, vilket gör automaten mer till en möbel och då blir en viktig inredningsdetalj i 
lokalen.  
 
Beroende på vilken produktionsprocess och grad av efterbearbetning som använts, 
förekommer dörrarna i olika ytkvalitéer. Vissa dörrar har en så bra finish så de inte ens har 
lackerats, oftast är dessa gjorda av aluminium istället för plastmaterial. De som istället är 
lackerade figurerar i både en- och flerfärgade varianter, och de främst återkommande 
färgerna är svart, silver och flertalet olika nyanser av grå. För att få mer liv i automaten 
används ofta färgade knappar, alternativt ett färgat laminat bakom knappsatsen. För att 
skilja sig från mängden har vissa fabrikat använt sig av ljusskåp med en dekal framför, 
vilket kanske utmärker sig främst i dunklare miljöer. Istället för att utnyttja färger som 
designelement använder vissa tillverkare inslag av andra material, som till exempel glas 
eller plexiglas. En erkänd tillverkare har en serie där en stor bänkskiva av trä använts 
mellan maskinen och underskåpet. Detta gör att automaten upplevs mer som en möbel, men 
ger också möjligheten för flera personer att samlas kring anordningen. I bilaga 3 och bilaga 
4 finns ett urval av automater att beskåda.  
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2.4 Användbarhet och användarundersökning 
De moment som en användare utför ska vara logiska, vilket medför att händelserna är 
följdriktiga och konsekventa. Användbarheten av en kaffemaskin ska innehålla en 
effektivitet och säkerhet som har till följd att en användare kan utföra sina moment i följd, 
samtidigt som det ska förhindra felaktig beställning. Ytterligare står användbarhet för att en 
produkt ska vara lätt att lära sig, samt att användaren ska kunna minnas produktens 
funktion. Erfarenheten som användaren får ska bidra till fortsatt motivation att använda 
produkten (Benyon, Turner, & Turner, 2005). 
 
De metoder som har använts i undersökningarna är främst öppna observationer och 
intervjuer av användarna. Enligt Holme och Solvang (1997) innebär öppen observation att 
användarna är medvetna om att undersökningsgruppen observerar genomförandet. Under 
observationstillfället noteras resultatet av utvalda punkter och frågor, vilka prioriteras 
utifrån hur snabbt användaren påbörjar arbetet samt hur produktivt användaren arbetar. 
Med produktivitet menas i detta fall hur användarna orienterar sig och hur smidigt det går 
att köpa en kopp kaffe för användaren. Intervjuerna är delvis styrda eftersom att det inte är 
ett samtal mellan två likställda parter, det vill säga att det är undersökningsgruppen som 
definierar och kontrollerar situationen. Kvale (1997) definierar en intervju som ett samtal 
med struktur och syfte. Intervjufrågorna är av semistrukturerad karaktär, vilket innebär en 
blandning av strukturerade och ostrukturerade frågor. En ostrukturerad fråga ger 
användaren möjlighet att fritt svara vad den anser, strukturerade frågor svaras med fasta 
svarsalternativ (Patel och Davidsson, 1994). 

2.4.1 Triader 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på vad tänkbara användare uppfattar som 
attraktivt hos en kaffeautomat. Att få ut konstruktiv information gällande utseende och 
design kan ibland vara både svårt och tidskrävande. I det här fallet användes stillbildstriader 
på nio olika automater från konkurrerande utbud som påträffades under 
marknadsundersökningen. Försöksgruppen bestod av tio 
personer som mer eller mindre kom i kontakt med en 
kaffeautomat dagligen. 
 
Undersökningen utfördes i två steg. Steg ett inleddes genom 
att bilderna numrerades på baksidan, 1-9, och sedan parades 
ihop tre och tre, på tio olika sätt. Försökspersonerna fick 
därefter i uppgift att identifiera likheter mellan två av de tre 
bilderna, för att sedan motivera varför, samt om 
samhörigheten var positivt eller negativt laddad (Viktor Hjort 
af Ornäs, personlig kontakt, 13 mars 2007). Detta resulterade i 
en mängd olika anledningar till varför de olika bilderna hörde 
ihop med varandra. Detta upprepades på alla de tio 
hopparningarna. 
 
Steg två gick ut på att försökspersonerna fick i uppgift att 
rangordna de nio olika maskinerna enbart efter vilken de 
upplevde mest tilltalande, samt om de kunde ge en liten 
motivering till deras beslut. En av de automater som var mest 
populär återges i figur 2. Bilderna som användes illustreras i 
bilaga 3. 

Figur 2. En automat som 
visade sig vara mycket 
populär under användar-
undersökningen. 
(Kaffekompaniet, 2007) 
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2.4.2 Intervjuer och observationer 

Den här undersökningen riktar inte enbart in sig på de estetiska aspekterna, utan har också 
till syfte att få fram eventuella fel och brister gällande kommunikationen mellan maskin och 
användare. En kaffeautomat går under benämningen ”Walk up and use”, vilket innebär att 
vem som helst ska kunna använda den utan några som helst förkunskaper (Benyon, Turner, 
& Turner, 2005). 
 
Analysen utfördes på tre offentliga 
platser där det fanns kaffe-
automater till förfogande. I två av 
fallen var automaterna till för de 
anställda på företaget, och 
produkterna var således gratis. Den 
tredje automaten tog ut en avgift 
om fem kronor för en kopp kaffe. 
Gemensamt för de tre maskinerna 
var att det fanns ett flertal olika 
drycker att välja mellan, samt 
tillvalsknappar för mjölk, socker 
samt för att reglera styrkan. 
 
På varje plats ombads sedan tre 
personer att införskaffa en kopp 
kaffe, helt efter eget önskemål (se 
figur 3). Under förfarandet 
betraktades försökspersonen noga 
för att kunna upptäcka eventuella 
användbarhetsproblem. 
 
Efter försöket ställdes ett antal 
frågor som berörde både maskinens 
utseende och handhavande. 

Är det självklart vad som ska göras för att få en kopp kaffe? Betala? Egen kopp? När är 
kaffet klart? 

Är reglagen lätta att hitta, förstå och använda? (Produkt, mjölk, socker och styrka) 

Ger maskinen intryck av att servera gott kaffe? 

Är det uppenbart vilket företag som har gjort maskinen? 

Försökspersonerna fick också själv berätta om sitt allmänna intryck av automaten samt om 
det var något i handhavandet som upplevdes otydligt. 

2.5 Sammanställning av användarundersökning 

En sammanställning av materialet som triaderna genererade visade på en mängd likheter 
mellan de olika maskinerna, både på vissa självklara saker, som färger och storlek, men 
också på mindre element som kunde ses på flera av dem. Här kan nämnas utformning och 
placering av display, knappar och formspråk på olika delar av maskinen. Detta material gav 
en uppfattning av vilka maskiner som ansågs tilltalande, samt vad det berodde på.  

Figur 3. Försökspersonerna fick köpa en kopp kaffe efter eget 
önskemål. Befarandet studerades, och försökspersonen fick 
därefter svara på några frågor som berörde maskinens 
utseende och handhavande. 
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Nedan listas återkommande egenskaper som framkommit på de nio automaterna som 
användes i undersökningen. 

Positiva egenskaper 

• Knappar som hade en annan färg än ytan de var placerade på 

• Silverfärgade automater 

• Tydlig och väl synlig display 

• Underskåp 

Negativa egenskaper 

• Tråkig form 

• Plottrig dekor 

• Plastigt intryck 

Diagrammet i bilaga 5 illustrerar maskinernas betyg från mest- till minst tilltalande. 

Fältundersökningen visar egentligen inte på några större användbarhetsproblem, då alla 
försökspersoner fick sitt kaffe efter eget önskemål. Det som går att anmärka på var att alla 
som handlade ur en av automaterna tyckte att knappupplägget var lite förvirrande. 
Knapparna för de olika produkterna var exakt likadant utformade som tillvalsknappnarna 
för mjölk, socker och styrka, samt att de var placerade inom samma område. Detta är ett 
onödigt problem som enkelt kan lösas genom att ändra designen på dessa knappar, samt att 
placera dem på ett sätt som urskiljer dem från de andra. På de andra två automaterna stod 
det hela tiden i displayen vilket moment som skulle utföras, vilket en av försökspersonerna 
uppskattade, medan de andra inte uppmärksammade det överhuvudtaget. Vilket företag 
som tillverkat automaten, alternativt vilket företag det var som stod för den, var däremot 
inte lika tydligt på alla maskiner. Endast hälften av deltagarna hade uppmärksammat 
namnet under försöket, medan andra halvan fick leta efter en nästan obetydligt liten 
logotyp. Detta är givetvis ingen bra kritik för de sist nämnda. Gemensamt för alla automater 
var att de gav intrycket av att vara ”vanliga kaffeautomater”, ett uttryck som inte strålar av 
vällust och sinnlig njutning. 

2.6 Ingående komponenter 

De komponenter som ska användas i dörren är som 
följer: validator (se figur 4), knappsats, display, 
moderkort, cylinderlås och gångjärn. Enheterna finns i 
Jedes äldre maskiner och kommer att leva kvar även i 
denna automat, både på grund av ekonomiska skäl samt 
att delarna håller en god kvalité. Validatorn är ett tillval 
för att kunna ta ut en avgift för drycken. Detta 
betalningssystem är svart, tillverkat av plast och ska lätt 
kunna monteras på dörren. För kunder som köper 
maskinen utan det här betalningssystemet finns 
önskemål om att i så stor utsträckning som möjligt 
kunna dölja det tomma utrymmet som blir i dörren. 
 
Knappsatsen är ungefär tre millimeter tjock och består 
av olika lager som byggs upp av laminat, ledare och 
tryckknappar. Den är enkel att bygga upp och kan 
därför beskäras i valfri storlek. Knapparna kan smidigt Figur 4. Validatorn, eller myntinkastet, 

används för att kunna ta ut en avgift för 
drycken. 
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bytas ut och består av vanligt papper och sticks in på laminatets baksida. Detta system gör 
det lättare för en servicetekniker att byta till en annan dryck i maskinen. 
 
Displayen är det element som kommunicerar mellan användare och maskin. Displayen är 
en blå LCD-display och syns tydligt i de flesta vinklar och ljusförhållanden. Den sista redan 
förutbestämda komponenten är modekortet, vilket styr kaffeautomaten från knapptryckning 
till färdigt kaffe och ska monteras på insidan dörren.  
 
Övriga komponenter som cylinderlås, gångjärn och andra tillval kommer till stor del bero 
på dörrens utformning och kan inte bestämmas i det här skedet i designprocessen. 

2.7 Materialval 

Att ta ställning till vilket material och vilken tillverkningsteknik som ska användas är ett 
mycket viktigt steg för dörrens framtida utformning. Att använda sig av ett plastmaterial är 
i regel gångbart på grund av lägre kostnader än lättmetaller som till exempel aluminium, 
men kräver mer efterbearbetning, menar Strömwall (2002). Materialet som används 
påverkar givetvis vilken tillverkningsteknik som ska användas, som i sin tur kan medföra 
begränsningar hos dörrens utformning. Därför är det viktigt att redan i ett tidigt skede 
undersöka alternativen som erbjuds. Förstudien kring materialval inleddes genom att 
närmare studera de två största grupperna i plastfamiljen, nämligen termoplaster och 
härdplaster, då andra material än plast uteslutits på grund av kostnadsskäl. Fördjupande 
kunskap om materialen införskaffades främst genom litteratur som berörde olika lätta 
konstruktionsmaterial, och därefter kontaktades en erkänd plasttillverkare, för mer ingående 
information om specifika material. 
 
För att förankra materialdata från litteratur med verkliga konstruktioner gjordes 
observationer på Jedes befintliga sortiment. Detta medförde möjligheten att få en 
uppfattning om hur materialen uppförde sig i den tänkta miljön. Tillsammans med företaget 
valdes sedan att vidare undersöka ABS och PUR- plast. Dessa material har i olika 
utföranden använts i tidigare automater och uppvisat ett tillfredsställande resultat. 

2.7.1 Akrylnitrilbutadienstyrenplast - ABS 

ABS plast är en amorf termoplast sampolymeriserat av akrylnitril-butadien-styren. 
Materialet uppvisar en god kombination av mekaniska och kemiska egenskaper. Materialet 
har egenskaper som hög slagseghet, hög ythårdhet och bra ytfinish till ett förhållandevis 
lågt pris. Egenskaperna hos ABS är i hög grad beroende av förhållandet mellan de ingående 
delarna, samt molekylstrukturen hos de två faserna. Detta innebär att det finns en mängd 
kvaliteter av ABS plast på marknaden som gör att egenskaper som slagseghet, glans och 
värmebeständighet varierar. Materialet används därför ofta till detaljer som skall 
varmformas, som till exempel resväskor, kåpor eller skärmar av olika slag (Strömwall, 
2002). 
 
ABS är särskilt lämpligt till detaljer där design och utseende spelar en betydande roll, och 
där ett brett spektrum av goda materialegenskaper krävs. Materialet används också i stor 
utsträckning till masstillverkade komponenter, som till exempel hushållsapparater, leksaker 
och elektriska apparater (Strömwall, 2002). 
I bilaga 6 finns mer detaljerad information om materialets egenskaper  
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2.7.2 Polyuretanplaster - PUR 

Polyuretanplaster bildar en stor grupp inom härdplastfamiljen, på grund av materialets 
egenskaper. Gruppen spänner över en mängd material från komfort- och isolerskum, mjuka 
elastomerer till styva och hållfasta härdplaster. PUR är hård men samtidigt flexibel. 
Materialet har god värme- och nötningsbeständighet och har goda elektriska egenskaper. 
Vanliga exempel på användning av PUR är till skosulor, madrasser, apparatskåp samt 
exteriördelar till fordon (Strömwall, 2002). 
 
Jede har tidigare använt sig av en PUR- plast från Bayer, nämligen Baydur 110. Materialet 
har av erfarenhet visat goda egenskaper jämfört med många andra plastmaterial inom 
polyuretanplastfamiljen. Härdplasten har en ekonomisk tillverkningsmetod med en 
produktionscykel på ca 90 sekunder. Materialet tillverkas som en solid där 
väggtjocklekarna kan varieras mellan 4-6 mm, och har möjligheten att tillverkas i stora 
former och med avancerade ytor. Baydur 110 har god kemisk resistens och är lätt att 
förbinda med andra material (Bayer Material Science, 2006). 
 
 Av erfarenhet klarar materialet av högre temperaturer än många andra plaster, då det 
tidigare använts i spillbrickor i tidigare automater. Problemet har varit att andra plaster har 
en tendens att deformeras om det droppar varmt vatten på dem. Mer information om 
Baydur 110 finns i bilaga 7. 

2.8 Tillverkningsmetoder 

Utformning, material och tillverkningsmetod går som redan nämnts hand i hand. Detta 
innebär att det är minst lika viktigt att hitta ett lämpligt sätt att tillverka dörren på, som att 
bestämma vilket material den ska bestå av. Plastmaterialen medför olika 
tillverkningstekniker, begränsningar och kostnader för konstruktionen, och att bestämma 
vilken metod som ska användas kommer i allra högsta grad påverka uppbyggnaden av en 
framtida modell. Med varje tillverkningsmetod tillkommer givetvis regleringar och 
restriktioner om former, storlekar etc. 
 
Efter urvalet att närmare undersöka ABS och PUR plast riktar sonderingen nu in sig på att 
hitta lämpliga tillverkningsmetoder för just de materialen. 

2.8.1 Formsprutning 

Formsprutning är en av de vanligaste tillverkningsprocesserna för plast och används till 
styckvis serieframställning. Plasten är oftast en termoplast och kan variera från några gram 
till 100 kg. Förutom termoplast så kan såväl härdplast bearbetas med formsprutning, men i 
dessa fall krävs speciellt utrustade maskiner. Vid formsprutning av termoplast smälts 
plastmaterialet genom uppvärmning och mekanisk bearbetning, varefter det sprutas in i ett 
verktyg som är monterat i formsprutningsmaskinen. Verktyget är en låst form med hålrum 
av ämnet som ska framställas och håller en låg temperatur så att plasten stelnar. Genom att 
hålla plastmassan under tryck undviks tillbakaströmning och det sker en påfyllning, som 
kompenserar den relativt stora krympning som sker när materialet kyls och går från smälta 
till fast fas. På detta sätt kan precisionen på tillverkningen styras. Ämnet kyls och stöts ur 
automatiskt eller plockas manuellt ur formen. Tillverkningstiden kan variera från några 
sekunder till några minuter beroende på kvalitetskrav och godstjocklek (Strömwall, 2002). 
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2.8.2 Reaction Injection Moulding - RIM 

Likt formsprutning injekteras och formas plasten i slutna formverktyg. Men där efter slutar 
likheten. Polyuretanprocessen RIM är en kemisk reaktion mellan de två flytande 
komponenterna isocyanat och polyol. Komponenterna separeras i två tankar med ledningar 
till formen där komponenterna blandas i högt tryck och med kontrollerad temperatur. Inne i 
formen reagerar vätskorna genom en värmekemisk reaktion som skapar formen på 
polyuretankonstruktionen. Cykeltiden kan variera beroende på vilken storlek detaljen har 
samt vilket system som används. Men en detalj kan injekteras på en sekund eller mindre 
och sedan plockas ut efter cirka 30-90 sekunder (Bayer in the United States, 2006). I bilaga 
8 illustreras tillverkningsförloppet. 

2.9 Kravspecifikation 

En kravspecifikation, även designspecifikation eller produktspecifikation, har till uppgift att 
innehålla information om vad som ska åstadkommas under projektet. Denna information 
ska kunna användas som utgångspunkt för att ta fram lösningar på de problem som 
specificerats, och senare även kunna användas som referens vid utvärdering av lösningarna. 
Meningen med designspecifikationen är att den ska utvecklas och uppdateras under 
konstruktionsprocessen i takt med att ny kunskap förvärvas, vilket gör att den kan användas 
som styrdokument genom hela produktutvecklingsprocessen (Johannesson, Persson & 
Pettersson, 2004). 
 
Kravspecifikationen måste ta in och beskriva alla kriterier som upplevs relevanta för den 
tänkta produktens egenskaper. Detta innefattar de kriterier som är givna vid projektets start, 
de som framkommer efter det att uppgiften noggrant analyserats, samt de som följer som 
resultat av all ny information som uppenbaras under projektets gång. Kriterierna delas 
sedan upp i krav och önskemål. Ett krav är ett något som måste uppfyllas medan ett 
önskemål är något som kan ge produkten ett mervärde om det uppfylls. Detta innebär att 
om en tänkt lösning på ett problem inte uppfyller alla krav, kan den inte längre ses som en 
korrekt lösning, utan behöver då omarbetas och vidareutvecklas (Johannesson, Persson & 
Pettersson, 2004). 
 
Alla krav som ställs i designspecifikationen ska vara preciserade och mätbara. Utan 
mätbara krav är det mycket svårt att utvärdera de kommande lösningarna (Pugh, 1990). I 
bilaga 9 återges den kravspecifikation som skapats och använts under projektets gång. 
Dokumentet är upplagt efter Pahl och Beitz (1996) rekommendationer, och har utförts i 
samarbete med uppdragsgivaren. 
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3 Idégenerering och konceptutveckling 

Under inledningen av idégenereringsfasen används ofta olika kreativitetsmetoder. Det finns 
flertalet olika att välja mellan, både de som används individuellt och de som är anpassade 
för grupparbete. För att samla in så mycket material som möjligt underlättar det mycket att i 
det här fallet ta extern hjälp, med tanke på hur liten utvecklingsgruppen ifråga är. 
 
Det finns olika gruppmetoder som t.ex. brainwriting, brainstorming och 6-3-5. De flesta 
syftar till att generera så många idéer som möjligt under ett visst tidsintervall. Antalet 
personer i gruppen brukar variera mellan fem och tio stycken. Om det blir för många 
deltagare är det svårt att på ett organiserat sätt använda sig av metoden. 
 
Att generera nya idéer går under benämningen divergent aktivitet, vilket innebär att de 
idéer som framkommer har en benägenhet att utveckla en mängd olika tänkbara lösningar. 
Det är också viktigt att inte sortera bort idéer för tidigt, utan att vara öppen för alla 
eventuella möjligheter. Meningen är kortfattat att försöka hitta så många idéer som möjligt, 
samt att idéernas kvalitet alltså inte är så viktigt i det här stadiet. Idéer som först anses 
uppenbara eller kanske konstiga, kan efter bearbetning bli en riktigt bra lösning. Och även 
om en deltagare fastnat och inte ser någon bra möjlighet i en lösning, är det mycket möjligt 
att någon av de andra kan spinna vidare på den. Det är också mycket viktigt att inte fästa sig 
vid en idé för tidigt, utan att fortsätta hitta nya lösningar (Isaksen & Treffinger, 1985). 
 
I det här projektet använde gruppen 6-3-5-metoden och Brainwriting, och uppdraget som 
tilldelades de medverkande var att ta fram former för en kaffeautomat. 

3.1 6-3-5 

6-3-5 metoden leder sitt ursprung från 1960-talet. Tekniken har fått sitt namn av 
tillvägagångssättet, att en grupp på sex deltagare ska generera tre lösningsförslag var, under 
perioder på fem minuter. Metoden kan givetvis anpassas efter omständigheterna, vilket 
innebär att antalet deltagare, antal förslag och tidsgränserna inte är fasta, utan mer som 
riktlinjer. Viktigt är däremot att ingen verbal kommunikation sker mellan deltagarna under 
processen. Detta hämmar kritiska synpunkter deltagarna emellan. 
 
Proceduren börjar med att förbereda gruppen för hur arbetet kommer att gå tillväga. Det är 
också viktigt att alla deltagare är införstådda i problemet som ska lösas. Sedan används ett 
papper som är delat i 18 rutor, tre rutor för varje person. Deltagarna ritar tre olika förslag på 
fem minuter. När tiden är ute cirkulerar pappret och förfarandet upprepas. Processen 
upprepas tills det att alla papper fyllts med idéer (Wright, 1998). 

3.2 Brainwriting 

Till skillnad från 6-3-5 cirkuleras inte idéer på ett strukturerat sätt vid användandet av 
brainwriting metoden. Istället genererar varje deltagare så många idéer som möjligt. Dessa 
skissas på papper och placeras sedan uppochned i en hög i mitten. När en deltagare fått slut 
på idéer kan den ta ett papper i mitten och spinna vidare på. Processen avslutas efter en 
förutbestämd tid (Wright, 1998). 
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3.3 Sammanställning av kreativitetsmetoder 

Idégenereringen frambringade en ansenlig mängd idéer, men efter en tids arbete började 
tankarna komma igen, och inget nytt material framkom. I det här skedet avslutades 
kreativitetsmetoderna och istället sammanställdes de idéer som kommit fram. 
 
Att välja ut idéer och försöka hitta bra lösningsförslag kallas för en konvergent aktivitet. 
Här ska arbetet vara logiskt, systematiskt och explicit. Det är också viktigt att undvika för 
tidiga beslut genom att slopa svåra och ovanliga lösningar. Meningen är alltså att på ett 
konstruktivt sätt försöka hitta styrkor hos idéerna, istället för att destruktivt välja bort dem 
(Isaksen & Treffinger, 1985). 
 
Materialet sammanställdes, studerades och kategoriserades sedan efter 
vilken grundform modellerna hade. Enkla för sig, komplexa för sig. 
Vissa förslag sorterades bort helt efter att ha utvärderats mot 
kravspecifikationen. Ur det kvarvarande underlaget förfinades idéerna 
och till slut växte ett tjugotal olika förslag fram. Vissa av dem var 
enkla modeller som enbart bestod av okonstlade grundformer (se figur 
5), medan andra var betydligt mer avancerade med radikala former och 
dubbelkrökta ytor. De sistnämna modellerades upp i datorprogrammet 
Alias för att verkligen kunna framhäva de djärva formerna. Idéerna 
presenterade för företaget som efter överläggning valde ut tio olika 
modeller som föll dem i smak. Dessa tio skulle vidareutvecklas och 
förfinas för att sedan visas upp igen. Ett urval av de första modellerna 
illustreras i bilaga 10. 

3.4 Konceptutveckling 

På de tio modeller som valdes ut att arbeta vidare med gjordes mer noggranna och 
proportionerliga skisser. Kaffeautomaten illustrerades i sin helhet med kabinett, myntinkast, 
display och knappar. Utseendet och utformningen på detaljerna var inte på något sätt 
skrivet i sten, utan främst ett sätt att visa hur maskinen skulle kunna se ut när den var 
komplett. I det här steget var arbetet inriktat på att få fram en bra grundform på maskinen, 
utformning av detaljer skulle ske i ett senare skede. Intressanta idéer om eventuell 
belysning, logotypplacering och olika varianter av spillbrickor togs också med i skisserna. 
Återigen presenterades materialet för företaget som den här gången valde ut fyra modeller 
att gå vidare med. Målet med det här steget i konceptutvecklingen var att hela tiden minska 
antalet koncept, för att slutligen ha ett enstaka kvar. Detta beror på att det framförliggande 
arbetet med att färdigställa modellen för verktygsframtagning kommer att vara mycket 
tidskrävande. 

3.4.1 Resultat 

På de fyra kvarvarande koncepten gjordes datormodeller i Alias för att få en mer reell 
känsla av dem. Här fanns möjligheten att illustrera modellerna så att ytorna efterliknade de 
material som de senare ska tillverkas i, samt att enkelt kunna variera färgsättningen. Vissa 
av modellerna placerades även på ett underskåp, då detta visade sig vara ett uppskattat 
inslag i användarundersökningen. Detta var inget krav från företagets sida, utan främst ett 
sätt för att hålla idén vid liv. På nästa sida följer en kort beskrivning om de fyra koncepten. 
Bilder återges i bilaga 11 till bilaga 14. 

Figur 5. ”Stolpar”- 
en av tio koncept att 
arbeta vidare med. 
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STOLPAR 
Det här konceptet bygger på en 
blandning av enkla grundformer. Den 
kantiga och rektangulära plasten 
mjukas upp med de karaktäriserande 
stolparna av aluminium. Meningen är 
att maskinen ska upplevas enkel, 
strikt och stilren (se figur 6). 
 
H1/ H2  
Modellen är som kan läsas ut av 
namnet, format som ett H. I centrum 
av maskinen återges en tydlig 
display, och på sidorna finns 
myntinkast och knappsats placerade. 
Ur det här konceptet växte två olika 
utformningar fram, det ena med ett 
konkavt mittparti, och det andra med 
ett konvext. Maskinen är tänkt att 
upplevas stabil och pålitlig, men 
samtidigt med en form som sticker ut 
från mängden (se figur 7). 
 
HYVLAD 
Den här maskinen har formen av en 
halvcylinder, som slutar i höjd med 
kopphålet och myntinkastet. 
Cylindern är diagonalt avskuren där 
display och knappsats är placerade. 
Formen upplevs rund och smidig 
vilket ger maskinen ett nätt och 
kompakt intryck (se figur 8). 
 
KAMIN  
Det här är det mest utstickande konceptet utav de fyra. Maskinen karaktäriseras av det 
kaminliknande inslaget i mitten, där flertalet interaktionselement som kopphål, display och 
knappsats är placerade. Denna form är helt unik bland kaffeautomater på dagens marknad 
(se figur 9). 

3.5 Konceptval 

Att välja ut endast ett koncept att arbeta vidare med är inte bara ett nödvändigt ont, utan 
också ett mycket svårt beslut. I det fallet finns t.ex. inga tekniska lösningar eller mekaniska 
funktioner som skiljer koncepten åt. Alla modeller är gjorda efter samma utgångsläge och 
innehåller exakt samma komponenter, vilket innebär att det enda som egentligen skiljer 
dem åt är utseendet. Detta är tyvärr ett återkommande problem när det kommer till 
kvalitativ data, det är svårt att fatta ett beslut som går att backa upp med fakta, 
utvärderingar etc. Som utvecklingsgrupp vore det fel att ensamt ta på sig ansvaret att fatta 
ett sådant beslut, då det under arbetets gång självklart har, likt i alla uppgifter av den här 
karaktären, vuxit fram en egen favorit. Därför överlämnades uppgiften till företaget, som 
med hjälp av expertis inom tillverkning, intuition och fingertoppskänsla, lyckades komma 
fram till ett gemensamt beslut. 

Figur 6. ”Stolpar” 
 

Figur 7. ”H1” 
 

Figur 8. ”Hyvlad” 
 
 
 

Figur 9. ”Kamin” 
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4 Slutgiltigt koncept 

Berörda parter på Jede var nästintill helt överens om att gå vidare med koncept ”Kamin”, 
med motiveringen att det var en mycket spännande form och att aldrig hade sett en sådan 
kaffeautomat innan. Beslutet ledde till att de övriga koncepten slopades, och att all fokus nu 
lades på att förfina det återstående konceptet. 
 
Det här avsnittet behandlar hur det slutgiltiga konceptet bearbetats och förädlats, och tar 
upp aktuella områden som ergonomi, semantik och tillverkningsaspekter. 

4.1 Mockup 

Vid konstruktion av maskiner och produkter med flera ingående detaljer är det svårt att 
redan på idéstadiet se till att alla delar är placerade som de borde. För att underlätta 
vidareutvecklingen av konceptet och för att undvika brister på slutprodukten tillverkas en så 
kallad ”mockup”. I en sådan modell verifieras att delarna får plats med den formgivning, 
design och konstruktion som är tänkt. Extruderad polystyrencellplast (XPS), eller rosa 
skum, lämpar sig ypperligt för detta ändamål, eftersom kraven på utseende i det här stadiet 
inte är alltför höga. Genom att utnyttja rosa skum kunde konstruktionen snabbt byggas upp 
i fullstorlek, vilket gav möjligheten att hitta lämpliga placeringar för display, knappsats och 
myntinkast. Arbetet underlättades avsevärt då alla komponenter fanns att tillgå, vilket 
innebar att inga ungefärliga mått behövde antas. I bilaga 15 återges bilder på modellen. 
 
Då en prototyp på maskinen existerade i det här skedet var de utvändiga dimensionerna 
redan förutbestämda, visserligen med restriktioner om eventuella ändringar. Maskinen har 
måtten 350 x 650 x 320 mm, och blir med andra ord en liten, kompakt och nätt apparat. 
Detta gör det möjligt att placera den på de flesta bord och bänkar, alternativt på ett 
tillhörande underskåp. Jedes rekommenderade bordhöjd är 90 cm, vilket också är ett mått 
som ett eventuellt underskåp kommer att tillverkas efter. Detta innebär att maskinens 
totalhöjd blir 156 cm. Med dessa mått som riktlinjer kommer servicepersonal och kunder 
kunna arbeta under brösthöjd, vilket minskar belastningen på rygg och axlar. 

4.2 Design möter konstruktion och produktion 

Nästa steg i processen var att modellera upp dörren i CAD-programmet Pro Engineer. Det 
är informationen härifrån som sedan används till att framställa verktyg för kommande 
produktion. Då ett skal av modellen redan skapats i Alias i ett tidigare skede, kunde bilder 
från olika vyer användas som hjälpmedel för att modellera upp dörren återigen. Varje steg i 
det här ledet var tvunget att göras med omsorg, då eventuella ändringar av formerna kan 
behöva göras längre fram. Modellen byggdes upp i två huvudsakliga steg, först 
grundformen och sedan mittpartiet. Mittpartiet är den karaktäriserande ”kaminen”, med en 
plan centrerad yta avsedd för knappsats och display. För att skapa formerna användes stora 
svepande ytor, som sedan klipptes ned och beskars till de korrekta yttermåtten. Alla ytor 
kontrollerades med programvarans analysverktyg redan i ett tidigt stadium. Arbetet var 
mycket tidskrävande och noggrant, då det var av stor vikt att resultatet efterliknade den 
redan skapade Alias- modellen. 
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Med grundformerna klara började detaljarbetet. Det första steget var att märka ut ett 
område för knappsatsen. Ett önskemål från företagets sida var att kunna använda de 
etiketter som redan finns i sortimentet, vilket gav vissa förutsättningar gällande områdets 
storlek. Det negativa med det förslaget var att den plana ytan där knapparna ska vara 
placerade inte var tillräckligt bred. Detta innebar att försöka korrigera modellen för att 
frigöra en bredare yta, utan att ändra för mycket på dörrens utseende. Justeringen ledde till 
mittparitet inte bara upplevdes bredare, utan också 
plattare. Detta problem avhjälptes med bredare och 
mjukare radieövergångar, och resultatet blev faktiskt 
bättre än väntat. Projektgruppen på företaget tyckte till 
och med att ändringen lyfte hela modellen. Anledningen 
till att ytan för knappsatsen måste vara plan är inte bara 
estetiska förbehåll, utan även tekniska. Knappsatsen 
byggs upp av flera lager laminat, som sedan klistras på 
modellen. Om ytan är dubbelkrökt är det svårt att få 
laminatet att fästa ordentligt, och risken att det fläks upp 
är överhängande.  
 
Med vetskap om etiketternas storlek, samt måtten på 
displayen kunde en nedsänkning göras i modellen (se 
figur 10). På denna yta sparades även ett område för ett 
annat betalningssystem som eventuellt ska användas i 
vissa av maskinerna. Med detta betalningssystem används 
ett magnetkort eller en nyckel för att betala för produkten. 
I de fall där det här systemet sätt i bruk får inköparen själv 
montera systemet, då det används så sällan. 
 
Kopphålet gjordes med runda former, och med en välvd bälg på insidan för att hindra insyn 
in i maskinen (se figur 11). Även här fanns vissa mått som var tvungna att beaktas. Hålets 
höjd, bredd och djup behövde möjliggöra användningen av de flesta förekommande typerna 
av koppar och muggar, samtidigt som slangar och andra 
detaljer i maskinen inte fick blottas. Centrum för 
kopphålet, och därmed hela mittpartiet fick även 
förskjutas något åt höger på grund av maskinens 
uppbyggnad. 
 
Det betalningssystem som kommer att sitta som standard 
i alla maskiner är en rektangulär validator av plast, med 
tillhörande myntbox. Validatorn kommer att fästas med 
skruv på dörrens utsida, och myntboxen kommer att 
placeras i underkant på maskinens insida. Då maskinen är 
så kompakt är ytan för infästning av myntinkastet redan 
förutbestämd. Myntboxen och andra delar i maskinen 
möjliggör nämligen endast en placering. På den avsedda 
ytan gjordes en rektangulär intryckning i modellen där 
validatorn senare ska kunna fästas. Allt arbetet skedde 
med frekvent kontakt och samarbete med projektgruppen 
på Jede. Detta var en nödvändighet då själva maskinen 
fortfarande var i prototypstadie, och nya restriktioner 
gavs dagligen. Sedan efter många kompromisser och 
korrigeringar stod ett första utkast av dörrens framsida 
klart. 

Figur 10. Yta för knappsats. 

 
 

Figur 11. Kopphål samt yta 
för validator. 
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4.3 Prototyp i skala 1:5 

Med hjälp av den uppbyggda datormodellen 
tillverkades en mindre prototyp (se figur 12). 
Detta steg i processen gjordes för att få en 
uppfattning om kaffemaskinens utseende i 
verkligheten, i förhållande till den skapade CAD 
modellen. Prototypen lackerades och 
färdigställdes med plåtchassi, knappsats, 
spillbricka och logotyp för att sedan 
demonstreras för projektteamet på Jede. 
Modellen tillverkades i skala 1:5 i modellfräsen 
Modela i Högskolans modellverkstad. I bilaga 
16 finns modellen att beskåda. 

4.4 Prototyp i fullskala 

Jedes projektgrupp valde att gå vidare med 
förslaget för tillverkning av prototyp i fullskala. 
Målet med modellen var att få en verklig 
uppfattning av form och design, samt att kunna 
förutse eventuella fel och brister. Modellen 
skulle ge egenskaper likt den slutgiltiga 
produkten för att spara tid och pengar på möjliga 
ändringar som behöver göras. 
 
CAD modellen skickades till Skara 
Modellsnickeri, där prototypen frästes fram i en 
CNC fräsmaskin ur ett stort block av ureol. Den 
frästa prototypen slipades, spacklades och 
lackerades i silverfärg likt Jedes övriga 
produktsortiment. Dörren monterades på 
plåthöljet och ställdes upp på lämplig höjd. I 
figur 13 återges den klara prototypen. Fler bilder 
finns i bilaga 17. 

4.5 Design möter ergonomi 

Ergonomi berör designen på kaffemaskinen i 
allra högsta grad. Målet var att anpassa 
maskinen till en så stor målgrupp som möjligt, 
man eller kvinna, 15 eller 65 år, lång eller kort 
eller kanske med något funktionshinder. Tanken 
bakom den nya kaffemaskinen var också att 
skapa en ergonomisk dörrkonstruktion för 
montörer och servicepersonal. Det är därför 
viktigt att i ett tidigt skede påverka utformningen 
så att samspelet mellan maskin och människa 
kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt. 
 
Redan när det första utkastet av dörren stod klart konstaterades att validatorn satt på fel sida 
av modellen. Att placera det på vänster sida var ursprungligen ett krav från företagets sida 
för att det skulle få plats i konstruktionen. Egna idéer och tankar var från början att placera 

Figur 12. Prototyp i skala 1:5 som tillverkades från 
en CAD modell. 

Figur 13. Prototypen är i skala 1:1 och har frästs 
fram ur ett stort block av ureol. Modellen 
tillverkades av Skara Modellsnickeri.  
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myntinkastet på höger sida, vilket skulle kännas mest naturligt. Resultatet av denna ändring 
blev att hela modellen fick spegelvändas, och då också hela innanmätet i maskinen. Detta 
medförde att dörren blev vänsterhängd istället för högerhängd, vilket förbättrade 
utgångsläget för servicepersonal och tekniker. Enligt McManus (2004) är majoriteten av 
befolkningen är högerhänta, ca 84 %, vilket innebär att serviceåtgärder och övrigt arbete på 
insidan av dörren kan utföras med verktyget i höger hand, utan att själva maskinen är i 
vägen. 
 
En mycket viktig del i utformningen var kopphålet. Detta 
anpassades och designades med gott rörelseutrymme för 
att med lätthet kunna ställa in och ta ut koppen i maskinen. 
Hålet formades med insänkta sidor (se figur 14) för att få 
in ljus för att med enkelhet se vart koppen ska placeras. 
Efter att ha utvärderat den fullskaliga prototypen 
tillsammans med projektgruppen på Jede uppenbarades 
ändå vissa brister med just kopphålet. Eftersom mittpartiet 
stack ut något från grundformen, upplevdes koppen stå 
väldigt långt in i maskinen när den stod centrerad under 
slangarna som drycken kommer ut ur. Detta problem 
skulle kunna ha åtgärdats genom att flytta ut slangarna 
något, om det inte vore för vissa tekniska restriktioner. Att 
flytta ut slangarna skulle ha en negativ inverkan på 
vätskornas flöde och droppegenskaper. Då återstod bara att 
ändra på formen på mittpartiet, utan att i för stor grad 
påverka uttrycket av den. Resultatet blev ett något plattare 
mittparti som skalats ned ungefär två centimeter i djupled, 
vilket gjorde att koppen åskådliggjordes tydligare. 

4.6 Ändringar i designen 
Den fullskaliga prototypen stod uppställd på företaget i 
ungefär två veckor. Under den här tiden framkom vissa 
synpunkter på dörrens utförande. Främst var att sidorna 
upplevdes något kantiga i kontrast till det mjuka 
mittpartiet. Detta ledde till att sidorna vinklades ut mer, 
och jämnades till med bredare radieövergångar till 
frontpartiet. Vissa tyckte även att partiet överst i det högra 
hörnet kändes lite kalt och naket, vilket var medvetet från 
utvecklingsgruppens sida. Denna yta sparades för att 
kunna göra en så kallad embossing, eller prägling, av 
företagets logotyp (se figur 15). En embossing innebär en 
upphöjning direkt på modellen, vilket medför att ingen 
logotyp kommer att behöva klistras på. Detta är inte bara 
prydligare utan också en besparing ur kostnadseffektiv 
synpunkt. 

4.7 Semantik 

Monö (1997) menar att produktsemantik handlar om relationen mellan designern och 
konsumenten. Designern kommunicerar genom produktens deltecken, vilka därefter tolkas 
av konsumenten. En viktig grundläggande del var att konstruera och formge dörren genom 
att utnyttja olika semantikiska karaktärsdrag. Med begreppet menas att användaren skall 
uppfatta en funktion med sina fem sinnen, samt att sedan utnyttja maskinens former för att 

Figur 14. För att få in mer ljus 
gjordes insänkta sidor i 
kopphålet. 

Figur 15. Företagets logotyp som 
embossing. 
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kommunicera med användaren. En korrekt produktsemantik minskar behovet av 
förklarande instruktioner, symboler och medför en bättre interaktion mellan användare och 
maskin, anser Monö. 
 
Det första och mest tydliga steget var att ge dörren ett utstickande element för display, 
manöverpanel samt en öppning för koppen. Detta medför att uppmärksamheten direkt riktas 
åt denna del på maskinen. Nästa steg var att arbeta med ytan inom just detta område. Som 
nämnts tidigare kommer knappsatsen att tillverkas av laminat som sedan klistras fast på 
ytan. Laminatet valdes att färgas svart för att frånskilja detta element från den silverfärgade 
dörren. Knapparna med funktionerna att justera koppstorlek, styrka, socker och 
grädde/mjölk placerades som ett plustecken intill displayen. Detta på grund av att 
användaren ska kunna få feedback direkt från displayen. En baktanke med att placera 
knapparna på just det här sättet var att servicepersonal ska kunna använda de här knapparna 
som upp, ner, vänster och höger för att kunna ändra i programvaran och koda maskinen. 
Tillvalsknapparna tilldelades även en symbol för att tala om för användaren vad de ska 
användas för. Etiketterna för de olika dryckvalen är tagna ur Jedes tidigare sortiment, och 
ytan där de är placerade är avsedd för åtta stycken dryckesvals etiketter. Knappsatsen 
illustreras i bilaga 18. 
 
Ett annat element som inte berörts ännu är 
spillbrickan som ska sitta i botten av 
maskinen. Den har till uppgift att samla upp 
allt spill och dropp från maskinen och ska 
enkelt kunna tas ut och rengöras utan att 
behöva öppna dörren. Då dörren har en så 
karaktäristisk form togs beslutet att låta 
spillbrickan bli en förlängning av dörren. För 
att frånskilja spillbrickan från dörren, och för 
att uppmärksamma användare och 
servicepersonal att detta är ett eget element, 
kommer denna också att vara svart. Detta är 
även bra ur kostnadssynpunkt då brickan inte 
kommer att behöva lackeras. På brickan 
kommer sedan en plåt att placeras. Plåten 
kommer att tillverkas med stansade hål som 
tydligt visar var centrum på brickan är, och 
talar på så sätt om för användaren var koppen 
ska placeras. Brickan illustreras i figur 16. 

4.8 Invändiga detaljlösningar 

Vid det här skedet ansågs framsidan på dörren vara mer eller mindre färdig. De ändringar 
som kommer att ske fortsättningsvis är helt beroende på verktygmakarens åsikter om 
formen kontra tillverkningsprocessen. Istället tog nu arbetet med dörrens insida vid. 
 
Utrymmet för displayen var det första som färdigställdes. Först skapades ett rektangulärt 
hål med spel på ungefär 2 millimeter i förhållande till displayens storlek. Sedan skapades 
fyra stycken cylinderformade skruvtorn som stabiliserades med vingar utmed sidorna. 
Enligt Strömwall (2002) ska ett skruvtorn, eller en tapp, ha en godstjocklek som är ungefär 
lika med hålets diameter för att erhålla ett bra resultat. Dessa rekommendationer följdes. 
 

Figur 16. Spillbricka med spillgaller. 
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Nästa moment var att göra äntringshål för 
dryckesvalsetiketterna. Under projektets 
gång framkom att serviceteknikerna hade 
det svårt att byta etiketterna på vissa av de 
tidigare maskinerna i sortimentet. Detta 
berodde på att äntringshålet var något för 
litet, samt att det ofta satt andra 
komponenter i vägen på insidan. Problemet 
löstes genom att göra en liten radie på 
framsidan av hålkanten (se figur 17) så 
etiketten kunde glida in enklare, samt att 
placera moderkortet till vänster om hålen så 
att det fanns gott om rörelseutrymme för att 
kunna byta ut dryckesvalsetiketterna. Själva 
moderkortet är maskinens hjärta, och är 
programmerat så att de andra elektroniska 
komponenterna fungerar korrekt. Kortet 
måste vara lätt tillgängligt ifall att det skulle 
behövas programmeras om eller rent utav 
bytas ut. 
 
Detaljen att finputsa härnäst var infästningen till 
myntinkastet. Här skars ett hål ut i den tidigare 
infällda ytan, samtidigt som material sparades i 
hörnen för att kunna fästa validatorn. Hörnen 
var även tänkta att kunna användas för 
infästning av den platta som ska dölja hålet i de 
maskiner som inte kommer att ha någon 
validator. Denna platta, som följer formen på 
maskinen, fälls in i underkant och hakas fast i 
dörren. I överkant fästs den sedan med två 
skruvar.  
 
På kanten strax ovanför validatorn ska det 
placeras en dörrbrytare. Den ska tala om för 
styrkortet om dörren är stängd eller om den är 
öppen. Vilken sorts brytare som kommer att 
användas är inte helt säkert ännu, så den tänkta 
ytan gjordes aningen större för att täcka upp de 
flesta olika varianter. 
 
Utmed den högra sidan (sett inifrån) gjordes en 
försänkning i materialet. I denna försänkning 
ska senare ett pianogångjärn placeras. Från 
botten av modellen går också fyra torn upp, 
vilka kommer att användas som fästpunkter till 
gångjärnet. 
 
Utmed långsidorna på dörren har flera stycken förstärkningar, eller ”fjädrar” placerats (se 
figur 18). Dessa har till uppgift att styva upp konstruktionen och hindra att formen 
deformeras. Liknande förstärkningar kommer även att placeras tvärsöver hela dörren, men 
det kommer att ske efter att ha rådfrågat verktygsmakaren. Sådana förstärkningar påverkar 

Figur 17. Äntringshål för dryckesvalsetiketter. 

Figur 18. Dörrens baksida. 
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nämligen tillverkningen i den mån att de kan användas för att avleda luft i verktyget, och på 
så sätt uppnå ett bättre resultat. 
 
Den sista komponenten som ska rymmas i dörren är ett cylinderlås. För tillfället är det inte 
klart vilken variant som kommer att användas, och därmed är inte placeringen given heller. 
Arbetet med placeringen av låset kommer därför inte att behandlas i det här projektet. 

4.9 Tillverkningsaspekter 

I det här skedet har några tidigare, inte helt säkra variabler, gällande tillverkningen 
fastställts. Dörren kommer att tillverkas i PUR, med största sannolikhet Baydur 110, och 
tillverkningsmetoden kommer att bli RIM. Dessa fakta har under uppbyggnaden av 
datormodellen till stor del påverkat arbetet. Skulle det brista någonstans i det här ledet kan 
det leda till olika sorters deformationer och missanpassningar i den klara dörren. Med den 
tillverkningsmetod som ska användas krävs det att alla ytor är gjorda med släppvinkel för 
att erhålla en problemfri utstötning ur formhalvorna. I det har fallet har en vinkel på 3o 
använts till alla delar som kommer att tillverkas med en kärna i formen, alltså på de ställen 
som materialet kommer att omsluta detaljen i gjutformen. Ett exempel på en sådan yta är 
intryckningen för validatorn. Övriga ytor är gjorda med 1,5o släppvinkel. Till alla 
infästningar används som bekant skruvtorn och tappar, vilka också har gjorts med en 
släppvinkel på 3o. Likaså gäller för de förstyvningsribbor som använts för att ge 
konstruktionen stabilitet och formbeständighet. 
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5 Virtuell montering 

Maskinens utveckling har skett i samma takt som 
dörrens, och vissa komponenter har tvingats modifieras 
på grund av dörrens utformning. Efter att dörren 
färdigställts gjordes en sammanställning av alla 
komponenter och maskindelar för att verifiera 
passningen, samt för att få en visuell uppfattning av det 
tänkta resultatet. Som tidigare nämnts är maskinens 
storlek 350 x 650 x 320 mm. 
 
I figur 19 demonstreras passningen mellan dörren och 
maskinen. Alla större komponenter är på plats och det 
finns inga delar som krockar med varandra. De delar som 
inte är på plats, såsom dispenser, myntbox etc. kommer 
inte att kollidera med dörren eftersom dessa ryms 
innanför chassiet. 
 
Koppen i figur 20 och figur 21 är placerad i centrum 
under slangarna, alltså där drycken kommer ut. Bilderna 
visar att efter att mittparitet skjutits in en mindre sträcka 
så upplevs inte koppen försvinna in i maskinen längre, ett 
problem som uppmärksammades efter att prototypen 
utvärderats.  
 
Sammanställningen användes även till att kunna justera in gångjärnet så att dörren hamnade 
i rätt läge, både vertikalt och horisontellt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 20. Mittpartiet har skjutits in en bit 
för att åskådliggöra koppen tydligare. Ett 
problem som konstaterades efter att ha 
utvärderat prototypen. 

Figur 21. Automaten utan chassi. Ringen 
illustrerar även här var drycken kommer ut. 

Figur 19. Dörren är monterad 
på chassiet och visar inte på 
några som helst samman-
sättningsproblem. Ringen visar 
var drycken kommer ut. 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 
Institutionen för teknik och samhälle Design av dörr till kaffeautomat 

 

 

Robin Holmgren & Mikael Bogren 2007-06-20 

22 

6 Resultat och överlämning av projekt 

Det färdiga konceptet som vuxit fram genom tidiga idéer och skisser är nu klart för att 
utvärderas av verktygstillverkaren i Danmark. Det är vanligt att verktygsmakaren har idéer 
om hur förstärkningar och stödkonstruktioner kan ändras för att få bättre stabilitet i 
konstruktionen, samt vad som kan behöva åtgärdas för att effektivt kunna fylla 
formrummet, leda ur luft etc. Utvecklingsavdelningen på Jede har full tillgång till allt 
material som framkommit under projektet för att senare kunna göra ändringar i 
konstruktionen, då dessa ändringar kommer att ske utanför det här examensarbetets 
tidsramar. Efter att eventuella brister åtgärdats anses dörren vara helt klar för att kunna 
tillverkas. Om projektet löper enligt tidsplanen kommer produktionen av verktyg att sättas 
igång i juni månad 2007, och under första kvartalet 2008 kommer automaten att finnas 
tillgänglig på marknaden.  

6.1 Klart resultat 

Vilken, alternativt vilka kulörer maskinen kommer att finnas i är ännu inte bestämt, men för 
att få en uppfattning av hur den kan komma se ut illustreras resultatet i renderade bilder. 
Mest troligt är att maskinen kommer att återges i någon variant av silver (se figur 22), likt 
majoriteten av tidigare produkter i 
sortiment. Det var detta antagande 
som låg till grund att prototypen 
lackerades i just den färgen.  
 
Detta kulörspann är varken en 
självklarhet eller en nödvändighet 
då anvisningarna vid projektets 
start inte berörde något färgval. 
Givetvis är ett aktivt färgval en 
mycket viktig del av maskinens 
utseende och gestaltning. Att välja 
en kulör som använts tidigare 
innebär att maskinen kommer att 
ha mer samhörighet med det övriga 
sortimentet, och på så vis smälta in 
i ”familjen”. Sedan är silver en 
mycket neutral och stilren färg som 
aldrig går ur tiden, och som passar 
in de flesta tänkbara miljöer. Att 
däremot välja en mer utstickande 
färg, som blå eller röd, kan ge 
maskinen ett kraftigare uttryck 
vilket innebär att den verkligen 
skulle skilja sig från mängden. 
Detta val kommer inte att 
behandlas i det här projektet, utan 
kommer tas omhand utav 
marknadsavdelningen och produkt-
utvecklingsavdelningen på Jede.  

Figur 22. Dörren har färgats silver, ett mycket troligt färgval. 
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Figur 25. Logotypen är gjord som en embossing. Ger 
ett mycket gediget intryck. 

Som redan nämnts kommer de flesta maskiner ta ut en avgift för dryckerna, och i dessa fall 
används som bekant en validator (se figur 23). I vissa få fall kommer andra betalsystem 
som utnyttjar sig av ett kort eller en nyckel att användas, men i de enstaka fallen kommer 
kunderna själva att installera det. De kunder som inte kommer att ta ut någon avgift för 
dryckerna behöver givetvis inget myntinkast, och då har tomrummet från validatorn fyllts 
upp en bricka (se figur 24). Brickan följer dörrens former och ger maskinen ett mer 
homogent intryck. Det glapp som uppkommer mellan brickan och dörren är givetvis 
ofrånkomligt, och istället för att försöka dölja det har spelet förstärkts något med hjälp av 
en upphöjning i brickan. 

 
Företaget logotyp har skapats som en 
embossing, en upphöjning av 
materialet, i dörrens högra hörn (se 
figur 25). Denna variant är som redan 
nämnts bra ur en kostnadseffektiv 
synpunkt, och ger även ett mer 
gediget intryck än vad ett 
klistermärke skulle göra.  
 
I bilaga 19 återges fler bilder på 
maskinen. För att variera utbudet har 
olika färger utnyttjats. 
 
 

Figur 23. Det vanligaste sättet att ta ut en 
avgift för produkten är att använda en 
validator.  

Figur 24. I fall kunden inte vill ta ut någon 
avgift för produkten används ingen 
validator. Då har tomrummet fyllts upp 
med en bricka som följer dörrens form. 
Brickan fästs från insidan med hjälp av de 
fästpunkter som används till validatorn. 



Högskolan i Skövde Examensarbete i integrerad produktutveckling 
Institutionen för teknik och samhälle Design av dörr till kaffeautomat 

 

 

Robin Holmgren & Mikael Bogren 2007-06-20 

24 

7 Diskussion 

Vårterminen 2007 startade i ett febrilt tempo, vilken inleddes med en marknadsföring av 
oss själva, designingenjörsutbildningen, samt våra utsikter, mål och visioner med ett 
kommande examensarbete. Resultatet blev en folder som skickades ut till en handfull 
företag som ansågs vara potentiella uppdragsgivare. Lyckligt nog trappades takten ned 
något då ett lokalt företag, enbart efter någon vecka, visade intresse, och presenterade ett 
mycket intressant uppdrag… 

7.1 Om uppdraget… 

Det kanske mest exalterande med det här examensarbetet var nog att det redan från början 
introducerades som en del i ett redan pågående projekt på Jede. Sedan var uppdraget 
mycket passande vår utbildning, med en blandning av både design och ingenjörsmässiga 
inslag.  
 
De restriktioner som rådde när projektet startade minskade möjligheterna att kunna påverka 
interaktionsdesignen. Detta innebar att de flesta komponenters utformning och placering 
redan var förutbestämda, likaså utseendet på etiketterna till knappsatsen. Annars såg 
utsikterna såg mycket bra ut, och förhoppningar om att kunna prestera något utöver det 
vanliga växte allt eftersom tiden gick. 

7.2 Om arbetsupplägget… 

Examensarbetet startades med full fart efter att en egen projektplan uträttats. Givetvis var 
den här projektplanen anpassad efter företagets egna, vilket innebar att viktiga milstolpar 
och deadlines överensstämde. 
 
Arbetsupplägget följde en traditionell produktutvecklingsprocess med en inledande 
förstudie, en idégenerering och konceptutvecklingsfas, samt en utveckling av det slutgiltiga 
konceptet. Då Jede var intresserade av att så snabbt som möjligt se lite idéer, fick de 
inledande faserna berörande förstudier och idégenereringar gå något omlott. 
Arbetsupplägget fungerade överlag mycket bra, fast det ibland fick bli sena nätter och 
tidiga morgnar på grund av en något optimistisk tidsplanering. 

7.3 Om konkurrensen… 

Något som hittills inte behandlats i rapporten är vissa förutsättningar som gavs i samband 
med examensarbetet. Uppgiften som vi anslogs var egentligen redan tillsatt utav en 
industridesigner från en känd biltillverkare på Hisingen i Göteborg. Vederbörande har 
tidigare utfört liknande tjänster åt Jede, med ett mycket tillfredsställande resultat. Det här 
ledde till att vi dels fick arbeta i ett mycket högt tempo för att kunna komma ikapp, men vi 
var också tvungna att hålla en mycket hög standard redan i ett tidigt stadie. 

7.4 Om resultatet… 

Maskinen som vi arbetat med under ett halvårs tid kommer att som tidigare nämnts 
sannolikt komma ut på marknaden under första kvartalet 2008. Att få kunna ta sina idéer 
från ritbordet ut i verkligheten är en mycket tillfredsställande känsla. Givetvis är vi mycket 
nöjda med vad vi har åstadkommit, och vi haft möjlighet att kunna implementera de 
kunskaper som vi förvärvat under utbildningen. 
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7.5 Om kontakten med företaget… 

Jede har under hela uppdragets gång bistått med den handledning och respons som krävts 
för att kunna fullfölja projektet. Möten flera gånger i veckan och daglig telefonkontakt har 
resulterat i ett mycket nära och väl fungerande samarbete. Detta har varit en förutsättning 
för att kunna hålla den optimerade tidsplaneringen, och för att på ett effektivt sätt kunna 
lösa de problem och svårigheter som uppkommit. 

7.6 Om utsikter för framtiden… 

Utöver ett resultat som vi själva är mycket nöjda med, kan det här examensarbetet 
definieras som en mycket värdefull merit som vi förhoppningsvis kommer att ha stor nytta 
utav i framtiden. Detta har nämligen varit vår första riktiga kontakt den en arbetsmarknad 
som senare ska bli vår arbetsgivare, och att redan nu ha presterat något som 
uppdragsgivaren kommer att tillverka, känns som en ordentlig satsbräda in i arbetslivet. 
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9 Bilageförteckning  

Bilaga 1- Företagets sortiment 

Bilaga 2- Marknadsundersökning 

Bilaga 3- Marknadsundersökning/Användarundersökning 

Bilaga 4- Marknadsundersökning 

Bilaga 5- Användarundersökning 
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Bilaga 7- Materialdata 
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Bilaga 12- Konceptutveckling, ”H1/H2 

Bilaga 13- Konceptutveckling, ”Hyvlad” 

Bilaga 14- Konceptutveckling, ”Kamin” 

Bilaga 15- Mockup 

Bilaga 16- Prototyp i skala 1:5  

Bilaga 17- Prototyp i Fullskala 

Bilaga 18- Knappsats 

Bilaga 19- Resultat, renderade bilder 
 
 



Bilaga 1 

Företagets sortiment 
(Jede, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jede Xpress  Jede Xtra  Jede 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Jede Xcel Jede 800 Jede Xplore 



 

 

Bilaga 2 

Marknadsundersökning 

Sidor som besöktes under marknadsundersökning, ett urval. 

 

www.coffeequeen.se 

www.selecta.se 

www.bianchivending.com 

www.cafebar.se 

www.qbolagen.se 

www.kaffekompaniet.se 

www.faluautomater.se 

www.kaffegruppen.com 

www.automatbolaget.se 

www.atvending.se 

www.torebrings.se 

www.coffeefresh.se 

www.office-coffee.se 

 

 

Platser som besöktes under marknadsundersökning, ett urval. 

SF Bio, Skövde 

Högskolan i Skövde 

OK Q8, Skövde 

EM, Skövde 

Euromaint, Skövde 

Mio Möbler, Mariestad 

Bokia, Mariestad 

Jede AB, Mariestad 

Scandic Hotel, Göteborg 

Volvo Personvagnar AB, Floby 



 

 

Bilaga 3 

Marknadsundersökning/Användarundersökning 

Maskiner från konkurrerande utbud, ett urval. (Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 (Bianchi, 2007) 2 (Kaffekompaniet, 2007) 3 (Kaffekompaniet, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 (Coffee queen, 2007) 5 (Bianchi, 2007) 6 (Jobmeal, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7 (Qbolagen, 2007) 8 (Kaffekompaniet, 2007) 9 (Coffee queen, 2007) 



 

 

Bilaga 4 

Marknadsundersökning 

Maskiner från konkurrerande utbud, ett urval. (Platser som besöktes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

Användarundersökning 

Mest tilltalande maskin (Bilder återges i bilaga 3) 

 

 

 

 
Maskin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

Person 1 2 9 7 1 5 6 4 3 8 

2 4 7 9 1 6 5 3 4 8 

3 1 6 8 3 7 5 4 2 9 

4 1 9 8 2 5 4 6 3 7 

5 2 8 7 1 5 4 6 3 9 

6 3 9 8 2 4 5 6 1 7 

7 2 8 9 3 4 6 5 1 7 

8 6 7 8 5 4 2 3 1 9 

9 1 8 9 4 5 3 6 2 7 

10 1 7 8 2 6 3 5 4 9 

          

                   
Summa 23 78 81 24 51 43 48 24 80 

 

 

Betyg

23

78

81

24
51

43

48

24

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

(3) 

(4) 

 

(2) 

 

(6) 

 

(8) 

 

(5) 

 

(9) 

(7) 

 

(1) 

 



 

 

Bilaga 6 

Materialdata 

Akrylnitrilbutadienstyrenplast - ABS 
(Strömwall, 2002) 
 

 

Allmänna egenskaper 

Densiteten: 1,06-1,19 g/cm3 
Hög E-modul, mellan 2000-3000 MPa 
Hög slagstyrka och består ned till -30˚C 
God styvhet och formstabilitet 
Utomordentlig ytfinish 
Högt motstånd mot spänningssprickbildning 
Lätt bearbetning 
 
Mekaniska egenskaper 

ABS kännetecknas genom mycket hög slagstyrka. Skårslagstyrkan är speciellt förbättrad i 
förhållande till de hårda styrenvarianterna. Fortfarande är det möjligt at få ABS typer med bra 
styvhet, hög E-modul, men de mest slagfasta varianterna är oundvikligt de minst styva. Akrylnitril 
ger materialet bra repmotstånd, och ytans glans kan anpassas från blank till matt. 
 
Termiska egenskaper 

ABS kan användas inom ett relativt brett temperaturområde – 40°C till +85°C. Det finns även 
varianter för såväl högre som lägre temperaturer. 
 
Elektriska egenskaper 

ABS har ingen tendens till uppladdning av statisk elektricitet vid vanlig luftfuktighet. Därför kan 
ytan lättare hållas dammfri. Materialet har goda isoleregenskaper vilket visar sig i hög ytresistivitet 
på 1013-15 Ω. Egenskaperna förändras obetydligt under inverkan av fukt och temperatur. 
 
Optiska egenskaper 

ABS är normalt inte klar på grund av elastomerhalten, men det finns klara typer för emballage. 
Normalt förekommer därför inte något ljusgenomsläpp. 
 
Fysiologiska egenskaper 

ABS kan normalt användas tillsammans med livsmedel. 
 
Kemikalieresistens 

ABS är som andra amorfa material inte motståndskraftig mot en rad organiska lösningsmedel. Den 
är emellertid mer resistent mot bensin, olja och fett än Polystyren. Materialet är normalt också 
beständig mot vattenhaltiga lösningar av salter, syror och baser. 
 
Väder- och UV-stabilitet 

Beständigheten mot åldring och klimat (UV-strålar) kan förbättras genom tillsats av kimrök.  
 
Brand 

ABS är brännbart och brinner med en lysande och osande flamma. När lågan släcks, kan man känna 
den sötaktiga lukten av monostyrenen. 



 

 

Bilaga 7 

Materialdata 

Polyuretanplast- PUR 

Baydur 110 
(Bayer Material Science, 2006) 
 
Råvaror 

Isocyanat 

Isocyanater är ämnen som vanligtvis är flytande vätskor vid rumstemperatur och som vid blandning 
med ett hydroxylhaltigt ämne som till exempel polyol, ger polyureanter. 
 
Polyol 

Polyol är vätskeformade, oljeliknade produkter. Till polyolerna tillsätts mindre antal 
hjälpkemikalier, som aktivatorer, jäsmedel och ämnen som påverkar cellbildningen. Denna kemiska 
uppbyggnad påverkar slutproduktens egenskaper, det vill säga konstruktionens styvhet, elasticitet, 
densitet och skinnbildning. 

 
Egenskaper  

Väggtjocklek: 4-6 mm 
Förlängning vid brytning: 14 % 
Formkrympning: 0.5-0.8 % 
Densitet: 1100 kg/m3 

Modul av elasticitet: 2000 N/mm2 

Förmåga att absorbera vatten: 24h/RT<0.6 % 
Värmedeflektionspunkt: 115 ˚C 
Ythårdhet (Shore D): 75-77  DIN 53505 * 

 
*DIN Deutsches Institut für Normung standards 

 



 

 

Bilaga 8 

Tillverkningsmetoder 

Tillverkningsförlopp för Reaction Injection Moulding - RIM 
(Bayer Material Science, 2006) 

 
 



Bilaga 9 

Kravspecifikation, sid. 1 
Sida: 1 av 2 

Nummer: 
 12 

Företag/Projekt 
 
Jede AB, Mariestad 
 

Designspecifikation  
för: 

Design av dörr till kaffeautomat 
Datum: 
2007-05-17 

Ändrad 
den 

K = Krav 
Ö = Önskemål 

Benämning Krav Kommentar Ansvarig 

2007-04-02  
K 
K 
K 
 
K 
K 
K 
K 

Ergonomi 1. Tydligt gränssnitt 
1.1 Tydligt gränssnitt på knappar 
1.2 Informativ display 
1.3 Kunna veta vart koppen ska placeras 
2. Enkelt handhavande 
2.1 Gott om utrymme att placera kopp 
2.2 Inte vara trög att öppna 
2.3 Enkelt att montera komponenter  
2.4 Enkelt kunna byta ut etiketter 

 
1.1 Knappar ur tidigare sortiment kommer användas 
1.2 Programmeras av personal på företaget 
1.3 Stansning i plåt på spillbricka 
 
2.1 Med restriktioner avseende prototyp 
2.2 Val och placering av gångjärn, beror på dörrens storlek 
2.3 Åtkomligt, smart placering av komponenter 
2.4 Åtkomligt inifrån, inga komponenter i vägen  

Utvecklingsgrupp 

2007-04-02 
 

 
Ö 
K 
K 
K 
Ö 
 
K 
Ö 
Ö 

Estetik 3. Estetiskt tilltalande 
3.1 Passa in i tidigare sortiment 
3.2 Hög slutfinish  
3.3 Tilltalande färgval 
3.4 Tilltalande med eller utan validator 
3.5 Spillbricka som följer maskinens form 
4. Effektfullt 
4.1 Belyst display 
4.2 Belysta knappar 
4.3 Belyst kopphål 

 
3.1 Fungera tillsammans med övrigt sortiment, genomgående 
signum 
3.3 Överlåtes till marknadsavdelning på Jede 
3.4 Täckbricka när validator inte används 
 
 
4.1 LCD display med integrerad belysning 
4.2 Görs i samband med laminat till knappsats 

Utvecklingsgrupp 

 
2007-05-01 
2007-05-01 
2007-04-15 
2007-04-02 
 
 
2007-04-02 
 
 
 

 
K 
K 
K 
K 
K 
 
K 
K 
K 
K 

Funktion 5. Konstruktion 
5.1 Kunna tillverkas med RIM 
5.2 En design som möjliggör tillverkning i Baydur 110 
5.3 Gångjärn, vänsterhängd 
5.4 Anpassas efter prototyp på maskin 
5.5 Erbjuda låsfunktion 
6. Dörrens insida 
6.1 Erbjuda utrymme för alla komponenter 
6.2 Erbjuda infästningsmöjligheter för alla komponenter 
6.3 Styv konstruktion, hindra deformationer 
6.4 Hindra insyn i maskin från kopphål 

 
5.1 Släppvinklar på alla ytor 
5.2 Hänsyn till materialdata 
5.3. Pianogångjärn 
5.4 Prototyp på maskin är under uppbyggnad 
5.5 Cylinderlås, eftermonteras 
 
 
6.2 Skruvtorn, tappar och övriga infästningar 
6.3 Fjädrar och förstärkningar inuti dörren 
6.5 Täckbricka, vägg, bälg etc. 

Utvecklingsgrupp 

2007-04-02 
 
 
 

 
K 
K 
Ö 

Begränsningar 7. Tillverkning 
7.1 Anpassning till prototyp på maskin 
7.2 Design som möjliggör tillverkning 
7.3 Kunna utnyttja komponenter ur befintligt sortiment 

 
7.1 Se rubrik 5.4 
7.2 Se rubrik 5.1 och 5.2 

Utvecklingsgrupp 

2007-05-01  
K 

Storlek 8. Dimensioner 
8.1 Utvändigt 617 x 350 x 340 

 
8.1 Dimensioner avser höjd, bredd och djup 

Utvecklingsgrupp 

2007-04-02  
K 
 

Standarder 9. Storlek 
9.1 Vara tillgänglig för användning när den är uppställd på 
lämplig höjd. 

 
9.1 Rekommenderad höjd ca 90cm 
 

Utvecklingsgrupp 
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Kravspecifikation, sid. 2 
 

Sida: 2 av 2 

Nummer: 
 12 

Företag/Projekt 
 
Jede AB, Mariestad 
 

Designspecifikation  
för: 

Design av dörr till kaffeautomat 
Datum: 
2007-05-17 

Ändrad 
den 

K = Krav 
Ö = Önskemål 

Benämning Krav Kommentar Ansvarig 

2007-04-02 
 
 

 
Ö 
 
Ö 

Målgrupp 10. Möjliga kunder 
10.1 Färg och form ska kunna passa köpare av Jedes tidigare 
sortiment 
10.2 Automaten ska upplevas som nyskapande 

 Utvecklingsgrupp 
Jede AB 

2007-04-02 
 

 
K 
K 
 
K 
K 

Kvalitet 11. Uttrycka kvalitet 
11.1 Felfri funktion 
11.2 Hög slutfinish 
12. Lång livslängd 
12.1 Hållbar montering 
12.2 Material som klarar påfrestningar 

 
11.1 Drycken måste komma ut efter att kunden betalt och valt 
dryck. Drycken ska hamna i koppen utan att det skvätter. 
11.2 En ytkvalitet som ger ett genuint intryck. 
 
12.2 Höga temperaturer, vätskor 

Utvecklingsgrupp 
Jede AB 

2007-04-11 
 

 
K 
K 

Testning 13. Utvärdering 
13.1 Prototyp för utvärdering av ergonomiska aspekter 
13.2 Utvärdering mot CAD- prototyp på Jede 

 
13.1 Placering av validator, display etc. 

Utvecklingsgrupp 
Jede AB 

2007-04-02 
 

 
K 

Montering 14. Hopsättning 
14.1Erbjuda enkel montering och demontering av 
komponenter  

 
14.1 Skruvar eller snäppfästen 

Utvecklingsgrupp 
Jede AB 

2007-04-02 
 

 
K 
K 
K 
 
K 
K 
 
K 

Material 15. Dörr 
15.1 Material som tål vätskor och höga temperaturer ska 
användas (baydur 110) 
15.2 Ska vara slitstarkt, bra ytor 
16. Gångjärn 
16.1 Av metall 
17. Spillbricka 
17.1 Av samma material som dörren. 
17.2 Galler av metall 

 
15.1 Prototyp fräses ur ett ureolblock. 
 
 
 
 
 
17.1 Kunna få samma färg och yta som på dörren 

Utvecklingsgrupp 

2007-04-02 
 

 
K 
 
Ö 

Underhåll 18. Renhållning 
18.1 Material och lack som tål späda rengörningsmedel 
19. Service 
19.1 Underlätta för servicetekniker. Enkelt att komma åt 
komponenter 

 Utvecklingsgrupp 

2007-04-02 Ö Deadline 20. Projektslut 2007-06-12  Utvecklingsgrupp 
 

Designspecifikationen fastställd 2007-03-01 
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Idégenerering 

Tidiga modeller, ett urval 
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Konceptutveckling 

Resultat, ”Stolpar” 
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Konceptutveckling 

Resultat, ”H1/H2” 
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Konceptutveckling 

Resultat, ”Hyvlad” 
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Konceptutveckling 

Resultat, ”Kamin” 
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Slutgiltigt koncept 

Mockup 
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Slutgiltigt koncept 

Prototyp i skala 1:5 
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Slutgiltigt koncept 

Prototyp i fullskala 
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Slutgiltigt koncept 

Knappsats 
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Slutgiltigt koncept 

Renderade bilder, sid. 1 
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Slutgiltigt koncept 

Renderade bilder, sid. 2 
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Slutgiltigt koncept 

Renderade bilder, sid. 3 
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Slutgiltigt koncept 

Renderade bilder, sid. 4 
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Slutgiltigt koncept 

Renderade bilder, sid. 5 

 

 

 


