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Sammanfattning
Detta examensarbete behandlar utvecklingen av en kaffekvarn för HoReCa-sektorn, (Hotell, Restaurang, Catering). 
Kaffekvarnen är anpassad för bryggkaffe och arbetet har utförts i samarbete med företaget Crem International som hade 
önskemål om ny exklusiv kaffekvarn. 

I förstudien utfördes en marknadsanalys där målet var att få synpunkter från slutanvändaren angående den kaffekvarn 
de använder. De kommentarer som uppstod låg till grund för en kravspecifikation som sedan kompletterades med 
de krav Crem International satt upp. Kravspecifikationen följdes av en konceptgenerering där formspråk, detaljer och 
funktioner utvecklades. De koncept som genererades utvärderades tillsammans med företaget för att efter omarbetning 
resultera i ett nytt koncept. För att få konceptet optimerat med hänsyn till gränssnitt och interaktion lämnades det över 
till en annan projekttagare. De förändringar som gjordes anpassades sedan efter de material som valts och de tekniska 
lösningsförslag som utvecklats. 

Utvecklingsarbetet resulterade i en kaffekvarn vars formspråk, funktion och materialval skiljde sig från Crem Interna-
tionals nuvarande produkter. Det slutliga konceptet har fått ett exklusivt uttryck som förstärkts ytterligare genom nya 
funktioner.  Konceptet byggdes upp med de rätta måtten i CAD-programmet Pro Engineer. Renderingar gjordes sedan i 
Autodesk Alias studio, för att få ett så realistiskt slutresultat som möjligt.



Abstract
This report describes the development of a coffee grinder within the HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) sector. The 
coffee grinder is suitable for filter coffee and the work was carried out in collaboration with Crem International with the 
objective of developing a new exclusive coffee grinder. 

A feasibility study was conducted with a market analysis where the goal was to obtain thoughts on the uses of a coffee 
grinder. The results acquired made up the foundation for the requirements and specification of the coffee grinder with 
the specific requests of Crem International. Ideas for aesthetics, details, and uses of the coffee grinder was also devel-
oped and evaluated in collaboration with the company to generate a new concept. In order to optimize concepts regard-
ing interface and interaction the work was given to another member outside the project. The changes that were made 
were later adapted to fit the materials chosen and the technical aspects produced for the coffee grinder. 

The work resulted in a new coffee grinder which aesthetics, function and material was different to any other of Crem 
International existing products. The final concept has with its design gotten an exclusive expression which is further 
strengthened with new functions. The concept was developed in Pro Engineer (a 3D modelling program), with the exact 
measurements and parameters. The rendering process was later done with Autodesk Alias Studio to try to get the most 
realistic renderings possible.
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Inledning
Detta examensarbete behandlar en vidareutveckling av 
en kaffekvarn avsedd för HoReCa-sektorn (Hotell, Res-
taurant, Catering) i samarbete med Crem International. 
Kaffekvarnens formgivning samt tekniska delar utveck-
las ingående då en känsla av exklusivitet både i dess uttry-
ck och lösning för till exempel bönpåfyllning eftersträvas.  

Arbetet inleds med att mål och begränsningar för projektet 
formuleras. Under förstudien fås kunskap om dagens produkt, 

dess användare och deras synpunkter på produkten. De krav 
som här sammanställs ligger sedan till grund för det fortsatta 
arbetet under konceptgenereringen. De koncept som tas fram 
sållas och omformas först med ett antal konceptvalsmetoder 
och omformas därefter eventuellt igen efter möte med Crem 
International. Materialval och framtagna koncept kombin-
eras sedan för att leda fram till ett. Detta slutliga koncept vis-
ualiseras sedan och presenteras under kapitlet resultat. 

1
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1.1 Uppdrag och målsättning
Företaget Crem International, som arbetet utförs i samarbete med, är ett företag med inriktning på bland annat kaffe-
maskiner och dess tillbehör såsom kaffekvarnar för bryggkaffe, anpassade för HoReCa-sektorn. En förhoppning Crem 
International har, är att efterfrågan av dessa kvarnar skall öka genom denna vidareutveckling av deras befintliga kvarn. 
Ett urval av de initiala krav Crem International satt upp ses i tabell 1.1. Resterande krav kan ses i bilaga 1. 

Tabell 1.1 Initiala krav som Crem International satt upp för kaffekvarnen som skall utvecklas. 

Företag:

Crem 
International

Kravspecifikation för:

Utveckling av kaffekvarn för HoReCa-sektorn

Sida: 1(3)

Utgåva: 1
Datum: 090316

Justering K= Krav
Ö = Önskvärt Krav Kommentarer

K
K
K
K

3. Säkerhet
3.1. Malverket skall inte kunna nås av användaren.
3.2. Användaren skall inte kunna skada sig på kvarnen.
3.3. Kvarnen skall under normal användning inte kunna överhettas.
3.4. Kvarnens högspänningsdelar skall endast kunna kommas åt 
genom att ta bort skyddshölje med skruvmejsel. 

3.3. Normal 
användning 
avser maximal 
maltid på 3 min, 
där kvarnen ej 
övertäcks.

K

K
K

Ö

4. Funktion
4.1. Kvarnen skall vara avsedd för att mala kaffebönor inom HoRe-
Ca-sektorn.
4.2. Behållaren för bönor skall kunna fyllas på med/hålla 2 kg bönor.
4.3. Fästen för filterhållare skall vara anpassade till filterhållare 90 
mm samt att det skall passa konkurenters.
4.4. Kvarnen skall mala 4-34 koppar kaffe under en malning. 
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Tekniska frågor som berörs är materialval, möjliga tillverkningstekniker angående materialval samt lösningsförslag 
på ett nytt sätt för bönpåfyllning. Dessa faktorer skall tillgodoses både för den amerikanska och för den europeiska 
marknaden, då dessa skiljs åt och har olika krav, vilket redovisas i kapitel 5.1.

En önskan från Crem International är att kvarnen skall utformas med målet att den utstrålar en känsla av exklusivitet. 
Varumärken de nämner i samband med diskussionen om exklusivitet är till exempel Bang & Olufsen och Apple. De 
arbetar mycket med raka rena linjer med fokus på sparsmakad enkelhet och ett fåtal detaljer, se figur 1.1. Enligt Österlin 
(2003) har Bang & Olufsens produkter en mycket stark identitet där släta ytor, skarpa kanter och dold teknik omfattar 
deras produkter. Både Apple och Bang & Olufsens formspråk finns med i åtanke under projektets gång och Crem Inter-
nationals eget formspråk frångås, då de är ute efter en ny produktlinje.

Figur 1.1. Bang & Olufsen och Apple-produkter som enligt Crem Internationals mening utstrålar 
exklusivitet.
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Kvarn Original
Den kvarn som i detta arbete skall utvecklas ingår i Crem Internationals produktlinje Original, se figur 1.2. Kvarnen 
består av ett chassi i plåt, en motor och malverk, en bönbehållare och de elektronikkomponenter som krävs för att driva 
motorn. Dessa är placerade som visas i figur 1.3. 

Figur 1.3. Komponenternas placering i Kvarn 
Original

Figur 1.2. Kvarn Original, den kaffekvarn 
Crem International önskar vidareutveckla.
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För den kaffekvarn som i detta arbete skall utvecklas kommer samma motor och malverk att användas, då detta var ett 
krav från företaget. Den begränsning som finns är att bönbehållare måste vara placerad ovanför motor och malverk då 
ett flöde av bönor är ett måste. På dagens kvarn sker påfyllning genom att en lucka på kvarnens topp öppnas, se figur 1.4. 
Hålet som påfyllning sker genom är relativt litet (112 x 112 mm) och en ny lösning för detta är därför något som kommer 
att utvecklas. En annan del som skall förbättras är det bönstopp som finns i behållarens botten (Figur 1.5), då användaren 
på dagens kvarn måste föra ned handen i bönbehållaren för att kunna dra för den skiva som stoppar flödet av bönor då 
bönbehållaren tas ur sitt fäste.

Vid rengöring av bönbehållare måste både topp och bakstycke på kvarnen skruvas loss för att bönbehållaren skall kunna 
lyftas ur. Under projektet skall en lösning för att kunna ta ut behållaren utan att skruvar måste lossas utvecklas, vilket 
underlättar för användaren och rengöring kan då ske mer ofta. 

Figur 1.5. Skiva som fungerar som bönstopp i 
Kvarn Original bönbehållare.

Figur 1.4. Lucka och hål för bönpåfyllning hos 
den kvarn som skall vidareutvecklas, Kvarn 

Original .
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Då motor och malverk är det enda som begränsar projektet kommer formen för kaffekvarnen först att utvecklas, vilket 
var Crem Internationals intention med projektet. Lösningar för påfyllning och bönstopp utvecklas därefter för att skapa 
ytterligare funktioner som talar för produkten och underlättar för användaren.

1.2 Företaget
Crem International
Då det svenska företaget Coffee Queen och det spanska företaget Crem 2008 bildade ett nytt gemensamt bolag skapades 
Crem International. Deras mål är att vara världsledande tillverkare av kaffemaskiner och lansera sina produkter över hela 
världen. De sätter ett stort värde på utveckling av såväl nya som redan befintliga produkter. 

Crem International har ett brett produktutbud vilket utgörs av deras två välkända och mycket starka varumärken, Coffee 
Queen och Expobar. Tillsammans utgör dessa varumärken och satsningen på dem att Crem International kan erbjuda 
produkter för en bred marknad.

Crem International har totalt 220 stycken anställda i Sverige, Norge, Tyskland, Spanien samt Kina och tillverkningen av 
deras produkter sker vid anläggningar belägna i Arvika Sverige, Gandia Spanien och Shanghai Kina.

”Crem Internationals affärsidé bygger på att de utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustningar som bygger på dryck-
esprincipen, till rätt kvalitet för rätt kontor, restaurang, storkök och servicehandel” (Crem International, 2009).

Coffee Queen
Coffee Queen har sedan 40 år tillbaka, genom sin stora passion för kaffemaskiner och kaffe, skapat innovativa lösningar 
samt arbetat med en ständig produktutveckling. Deras fokus ligger på kaffemaskiner för HoReCa-sektorn och de har 
inom denna bransch skapat sig ett välkänt varumärke med produkter lanserade världen över.  

Crem
Under mitten av 60-talet skedde en stor ökning av turismen i Spanien och hotell- och restaurangbranschen behövde 
förberedas och anpassas för detta. Företaget Crem bildades ur detta behov och började med att importera espressomask-
iner från Italien. Då efterfrågan på dessa produkter ökade började företaget själva producera och lansera espressomask-
iner och ökade snabbt sin försäljning av produkterna världen över.



6 Förstudie 2
De mål, begränsningar och förutsättningar som utgör grunden för pro-
jektet, bestäms under förstudien. Genom att utföra semistrukturerade 
intervjuer, granska dagens produkter och ställa upp en funktionsanalys 
kan krav för projektet fastställas. Dessa kompletterar de krav och rikt-
linjer som Crem International tidigare satt upp för produkten. För att 
klargöra målet med projektet och visionen för slutresultatet skapas en 
designbrief. Tillsammans med marknadsanalysen, funktionsanalysen 
och funktionsschemat ger förstudien en större förståelse för produkten 
samtidigt som goda förutsättningar för det fortsatta arbetet skapas.
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2.1 Användaranalys
Första steget i processen att utveckla en kaffekvarn är att identiefiera målgruppen och hur använd-
ningen av produkten utförs. Enligt Repstad, (1999) och Breakwell, m. fl. (2000) är semistruktur-
erade intervjuer en metod som ger kvalitativ information där en viktig del är att ha ett tydligt mål 
med intervjun samt en klar bild över vad som eftersträvas. 

Den semistrukturerade intervjun väljs då det finns möjlighet att gå in på djupet hos den intervjuade, 
eftersom metoden ger utrymme för följdfrågor och en ytterligare diskussion. Intervjun genomförs 
med slutkund då önskan är att få information om kvarnens funktion samt vad som eventuellt kan 
vidareutvecklas. Intervjufrågorna utarbetas och ett antal punkter sätts upp som riktlinjer baserat på 
den kunskap som slutkunden kan tänkas ha. 

Med detta som utgångsläge sattes frågor angående malning, underhåll, ljud och säkerhet upp. Det-
ta ansågs vara områden som var intressanta för projektet och på grund av den intervjumetod som 
valts fanns det även utrymme för mer djupgående diskussioner. Diskussionerna resulterade i ett 
antal synpunkter utöver de uppsatta frågorna vilka kan ses i slutet av detta kapitel 2.1.2 Reflektion 
– Semistrukturerad intervju. Vid intervjuerna besöktes sex stycken olika caféer, då både väleta-
blerade större kedjor och små familjeföretag, för att få bredd på resultatet angående användningen 
av kvarnen. En beskrivning av de caféer som besöktes kan ses nedan. 

Dahls Bakeshop har totalt 9 caféer inom Göteborgsområdet, där ett av de centralt belägna besöktes 
för intervju och observation. Den kvarn som används här, se figur 2.1, är av den äldre typen, där 
manuell avstängning krävs. 

Frank´s Coffee & Co är kända för sitt nymalda espressokaffe. Den kvarn som används är av en nyare 
modell och är utrustad med sensor och display, se figur 2.2. Sensorn känner av tyngden av kannan 
och därmed den mängd kaffe som skall malas och displayen redovisar vad som sker. 

Indiska The & Kaffemagasinet är en butik som maler kaffe i påse för hemmabruk. De har ett antal 
kvarnar som används för försäljning av nymalet kaffe (figur 2.3), samtliga har en vridreglage där 
kornstorlek ställs in. Bönorna mäts genom vikt upp för att sedan malas i den kvarn som passar 
böntypen bäst.

Figur 2.1. Kaffekvarn 
som används hos 
Dahls Bakeshop.

Figur 2.2. Kaffekvarn 
som används hos 

Frank’s Coffee & Co.

Figur 2.3. Kaffekvarn 
som används hos 

Indiska The & Kaffe- 
magasinet.
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Da Matteo är ett mindre café som satsar på att servera nymalet och nybryggt kaffe till varje kund. 
Detta lyckas de med genom att de har en kvarn som maler nytt kaffe för varje kopp som säljs, och de 
har då bryggare som även brygger kopp för kopp. Mängden kaffe som skall malas mäts upp för hand 
och den kornstorlek som önskas ställs in manuellt, se figur 2.4.

Espresso House, Arkaden använder sig av en kvarn av märket Grindmaster som maler kaffe ner i 
ett filter för flerkoppsbryggare, se figur 2.5. Inställningar som mängd malda bönor och kornstorlek 
ställs in av kaffeleverantören då kvarnen köps, vilket gör att det enda användaren kan göra är att 
fylla på bönor samt starta malning. 

Espresso House, NK använder sig av en kvarn av märket Grindmaster som maler kaffe ner i ett filter 
för flerkoppsbryggare, se figur 2.6. Inställningar som mängd malda bönor och kornstorlek ställs 
in av kaffeleverantören då kvarnen köps, vilket gör att det enda användaren kan göra är att fylla på 
bönor samt starta malning. 

Av de tillfrågade var det två av caféerna som använder en kaffekvarn avsedd för 12-koppars filter. 
Dessa kvarnar maler bönor direkt ner i en filterhållare som därefter flyttas över till en kaffebryggare, 
där en hel kanna kaffe kan bryggas. Övriga caféer använder kvarnar som maler kaffe kopp för kopp 
som tillreds och säljs därefter. Malning direkt ner i påsar för försäljning förekom också. 

2.1.1 Resultat
Resultatet från den semistrukturerade intervjun ses nedan där det presenteras under områden som 
malning, underhåll, ljud samt säkerhet.

Malning: För att få ett så smakrikt och färskt kaffe som möjligt bör kaffebönorna malas precis innan 
det skall bryggas, men det är vid själva rostningen av kaffebönorna som kaffets besynnerliga smak 
träder fram. För att få den smak på kaffet som önskas regleras kornstorleken på kaffekvarnen för att 
det malda kaffet skall passa den bryggare som används. 

Underhåll: Användaren tycker inte att det malda kaffet sprids utanför behållaren, däremot samlas 
en del damm runt om och på maskinerna. Ytorna runt kvarnen torkas därför kontinuerligt och vid 
stängning dammsugs och putsas maskinen. Malskivorna i kvarnen borstas av dagligen. 
Samtliga undersökta kaffekvarnar hade bönbehållare i transparent plast, som efter ett tags användn-

Figur 2.4. Kaffekvarn 
som används hos da 

Matteo - Café.

Figur 2.5. Kaffekvarn 
som används hos 
Espresso House -

 Arkaden.

Figur 2.6. Kaffekvarn 
som används hos 
Espresso House - 

NK.
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ing får en hinna av de oljor och fetter som finns i kaffebönorna. Rengöring kan då utföras på två olika sätt, antingen tas 
behållaren bort och diskas eller så torkas den av med trasa. En gemensam åsikt är dock att det är mycket viktigt att inte 
för starka rengöringsmedel används, då detta kan ge smak vid kommande malningar. 

Ljud: Ljudnivån beror på kvaliteten på kvarnen och dess ålder, en nyare kvarn av bättre kvalitet har en lägre ljudnivå och 
maler dessutom på kortare tid. Ljudnivån beror även på vilken kornstorlek som skall malas, där ett finmalet kaffe ger 
mer ljud än ett grövre. 

Fyra av de totalt sex intervjuade användarna ansåg inte att ljudet var störande utan istället att det var något positivt då 
de hör att kvarnen är igång samt att rätt kornstorlek är inställd. Det är också viktigt för att höra när bönorna tar slut, 
eftersom malskivorna kan skadas om kvarnen maler tom och motorn kan överhettas. 

Säkerhet: Ingen av kvarnarna hade malverk som kunde nås utan ansträngning. Malskivorna döljs av kåpor för att und-
vika personskador och skulle användaren trots detta nå dem måste maskinen dessutom samtidigt sättas igång för att en 
olycka skall hända. 

2.1.2 Reflektioner- användaranalys
Användarna uppskattar att kvarnen är enkel att använda, påfyllning av bönor sker ovanifrån och därefter krävs det en-
dast en knapptryckning för start av malning. Trots att det inte framkom några negativa kommentarer om påfyllningen 
kunde det observeras att användaren spillde bönor utanför behållaren. Detta tros höra ihop med den storlek hålet för 
påfyllning har och är något som tas med för vidare utveckling. De som använde en kvarn med automatisk dosering var 
mycket nöjda med detta, eftersom de då kan lämna maskinen utan uppsikt. De uppgav dock att möjligheten att enbart 
kunna mala ett fåtal koppar saknades. Kornstorleken kan endera ställas in av servicepersonal då endast en kornstorlek 
önskas eller manuellt av användaren genom ett knapptryck på kvarnen då kornstorleken varierar. Möjligheten till att 
ställa in den manuellt ansågs vara positiv av användaren, vilket gav möjlighet till att flera olika bryggmetoder kan erb-
judas.

2.2 Crem Internationals produkter 
Genom att studera och sammanställa Crem Internationals produktsortiment uppstår en diskussion kring deras form-
språk och designattribut. Detta ger en djupare förståelse kring varför deras produkter ser ut som de gör, vilket underlät-
tar under idégeneringsfasen, då det är en önskan från Crem International att bortse från deras formspråk. Genomgående 
för Crem Internationals produktsortiment är fasningar, rostfria material och svart plast. De flesta produkter är byggda 
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på höjden, vilket kan vara en funktion eller utrymmesfråga, men det är fortfarande intressant att ha i åtanke vid kom-
mande faser i projektet. Större delen av maskinerna är utformade för att dölja produktens funktion och det är endast 
espressomaskinerna som visar hur de kan tänkas fungera. 

Många av Crem Internationals produkter ser ut att höra hemma bland storkök eller inom industribranschen. Att paral-
leller dras till dessa områden anser gruppen bero på val av material, plåt och att skruvar och sammanfogningar tydligt 
syns. I figur 2.7 - 2.11 kan urval ur Crem Internationals fem produktområden; Original, espresso, juicemaskiner, färsk-
bryggare och vendingmaskiner ses. Tillhörande formbeskrivning för dessa kan ses till höger om figurerna. 

Genom att studera Crem Internationals produkter har ett bra utgångsläge fåtts för utvecklingen av kaffekvarnens form-

I produktlinjen Original, innefattande kaffebryggare, kan 
en tydlig koppling ses (figur 2.7). Rostfria material, plana 
ytor, fasningar, tydliga loggor och liknande upphängning 
samt konstruktion är gemensamt för Crem Internation-
als bryggare. De är utformade till att exempel visa vart 
locket skall öppnas och ger dessutom en tydlig associa-
tion till café och restaurang.

Figur 2.7. Urval av Crem Internationals produktlinje Origi-
nal.

Espressomaskinerna har generellt sett rundare former 
vilket ger en mer traditionell och gammaldags känsla. 
Vid första anblick verkade maskinerna ha en viss sam-
hörighet, men vid studerande av maskinernas detaljer 
kunde stora skillnader ses, som exempelvis material, 
former, fötter (figur 2.8).

Figur 2.8. Urval av Crem Internationals espressoprodukter.
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Färskbrygg är en produktlinje med stark formmässiko-
ppling mellan alla maskinerna. De är utformade med 
liknande grundformer, samt bottnar och fronter (figur 
2.10). Trots olikheter på detaljnivå ger de ett intryck av 
att tillhöra samma grupp. Maskinerna ser trots sin höjd 
ut att vara stabila, detta tros vara på grund av balans 
mellan botten och överdel. 

Figur 2.10. Urval av Crem Internationals färskbryggare. 

Juicemaskinerna har rena, raka ytor. De består inte av 
några fasningar som många av Crem Internatinals rest-
erande sortiment har. De ger något exklusivare intryck än 
de andra maskinerna, detta tros ha att göra med den blan-
ka plasten placerad på maskinens framsida, se figur 2.9.

Figur 2.9. Urval av Crem Internationals juice-
maskiner

Dessa vendingmaskiner (figur 2.2.11) ger en stark kop-
pling till både kvarn Original och Färskbrygg, kanske 
allt för mycket då det till och med kan vara svårt att ur-
skilja vad de faktiskt gör (se Fast Mash, figur 2.11, C). De 
har alla raka, enkla former och med hjälp av en radie i 
kanterna ges genast ett mjukare intryck. 

Figur 2.11. Urval av Crem Internationals vendingmaskiner.

A B C
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språk. Viktiga delar att ta med sig i processen är att få ett bra förhållande mellan över- och underdel, då detta ger intryck-
et av balans hos produkten, det skapar en känsla av stabilitet. Förhållandet mellan radier och skarpa kanter är viktigt att 
ha i åtanke, då kombinationer av de två kan ge ett mer spännande och dynamiskt intryck.

Kvarn Original är den kaffekvarn Crem International önskar vidareutveckla, se figur 2.12. Kvarnens chassi är som på 
övriga produkter i Originalserien tillverkad i bockad rostfri plåt med fasningar på frontens kanter. Som beskrivs i ka-
pitel 1.1 sker bönpåfyllning genom en lucka på kvarnens ovansida och på en av frontens fasningar finns knappar för av/
på, ändra antal koppar som skall malas och start/stopp av malning. På kvarnens front har formen av en böna skurits ut 
ur plåten för att synliggöra bönorna i bönbehållaren. En mer detaljerad analys av hur kaffekvarnen fungerar kan ses i 
funktionsanalysen i bilaga 2.

Figur 2.12. Kvarn Original, den kaffekvarn Crem 
International önskar vidareutveckla.
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2.3 Aktuella marknaden
För att få en överblick över kaffekvarnar som konkurrenter till Crem International erbjuder, vilka funktioner de har 
samt om det finns några likheter i formspråket dem emellan, utförs en enklare research av dessa. Ett antal bilder av de 
kvarnar som finns på marknaden väljs ut och sätts ihop till ett kollage, se figur 2.13. Kollaget visar kvarnar som repre-
senterar olika användningsområden såsom HoReCa-sektorn, espresso och hemmabruk. Detta ger en god överblick över 
det utbud som finns på marknaden idag. Formmässigt skiljer de sig från varandra relativt mycket. Espressokvarnarna 
har rundare former, visar tydligt funktionen samt har en transparent bönbehållare på toppen som där bönorna kan ses. 
Övriga kaffekvarnar gömmer däremot funktionen väl och visar i de flesta fall inte något av bönbehållaren. De kvarnar 
som är avsedda för hemmabruk är mindre till storlek än de som är avsedda för HoReCa-sektorn och espresso.

Figur 2.13. Ett urval av kaffekvarnar Crem Internationals konkurrenter erbjuder. Från vänster; 
Livingincomfort, Archiexpo, Bunn Coffeegrinder, 1st-line och Cloudfront.
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2.4 Designbrief
En designbrief är ett dokument där projektets mål och visioner samlas (Cross, 2006). Den är under projektets gång en 
checklista för att säkerställa att de uppsatta målen uppfylls och att projektets innebörd behålls. Vid uppställandet finns 
ett antal punkter som kan fungera som riktlinjer. Exempel på dessa är:

• identifiera var den nya produkten skall användas 
• beskriva dess grundfunktion 
• se produkten ur ett användarperspektiv. 

Designbriefen används i detta examensarbete som hjälpmedel för att få en gemensam bild om hur slutprodukten öns-
kas vara. Den skiljer sig från kravspecifikationen genom att den presenteras i en löpande text och är mer målande i sin 
beskrivning. En mer detaljerad förklaring av vad som skall utföras på kaffekvarnen presenteras nedan.  

Kaffekvarnen formspråk skall skilja sig från Crem Internationals produkter, då detta är ett önskemål från företagsrepre-
sentanten. Kvarnen skall ge ett intryck av exklusivitet med hjälp av form, färg och material. Ett nytänk gällande formen 
är därför viktigt att fokusera på, samtidigt som den skall utvecklas för att passa den tänkta användningsmiljön samt övrig 
utrustning. 

Användaren av kaffekvarnen skall känna att deras behov uppfylls vid användning av kaffekvarnen. Utseendemässigt 
skall den vara tilltalande och en ”vill ha” känsla önskas uppstå vid mötet med kvarnen för första gången. Produktens 
funktion och hanteringen av den skall kännas igen av användaren, vilket innebär att den bör vara lättskött och lätt-
förståelig, för att undvika missförstånd vid användning. 

Kvarnen skall vara avsedd att mala kaffebönor, som är avsedda för bryggkaffe, direkt ner i en filterbehållare. Det skall 
vara möjligt att ändra kornstorlek på det malda kaffet för att passa den bryggtyp som önskas. Smakupplevelsen hos kaffet 
är en viktig del som då kan optimeras av användaren, eftersom en anpassning kan ske till den bryggmetod som används. 

Andra viktiga faktorer som spelar stor roll är skötsel av kvarnen, till exempel om något problem uppstår under använd-
ningen och hur rengöring av kvarnen fungerar.
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2.5 Funktionsschema
Ett funktionsschema används för att fokusera på vad som bör uppnås med kaffekvarnen, istället för hur det skall upp-
nås. För att på enklaste sätt lyckas med detta kan en så kallad ” blackbox” användas, där input och output markeras för 
produkten (Beizer, 1995). 

För att skilja de olika flödena åt används olika markeringar för att visa material, energi och signaler. Därefter delas 
produkten upp i mindre delfunktioner såsom mala bönor samt ge ut malet kaffe, för att visa vart en viss input och out-
put behövs (Cross, 2006). Funktionsschemat är sedan en god utgångspunkt för det fortsatta arbetet och framför allt vid 
uppställning av funktionsanalysen. Funktionsschemat kan ses i figur 2.14.

El El

Mala bönor
Portionera 

bönor

Kaffebönor

Starta

Ge ut malet 
kaffe

Malet kaffe

Ljud

Värme

Material
Energi
Signal

FUNKTIONSSCHEMA

Figur 2.14. Funktionsschema där kaffekvarnens funktion visualiseras
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2.6 Funktionsanalys
En funktionsanalys utförs för att förtydliga en produkts huvudsyfte och dess delfunktioner samt stödfunktioner. Produk-
ten delas upp i moduler som därefter, med hjälp av substantiv och verb, beskriver dess egenskap eller utformning. Funk-
tionerna klassificeras sen som huvudfunktion, stödfunktion (bifunktion) eller delfunktion (underordnade funktioner). 
Funktionen delas i sin tur in i olika klasser vilka är: nödvändigt, önskvärt, tänkvärt och onödigt. För att underlätta 
identifiering av ett problem ligger fokus på funktioner istället för tekniska lösningar (Cross, 2006). Funktionsanalysens 
uppgift är att underlätta vid en jämförelse med konkurrenters produkter och dess funktioner. Produkten har delats in i 
modulerna behållare för bönor, chassi, fäste för filterhållare och knappar och display för att förtydliga funktionen ytter-
ligare. I tabell 2.2 nedan ses ett utdrag ur funktionsanalysen där chassits huvudfunktion, delfunktion samt stödfunktion 
presenteras. Hela funktionsanalysen visas i bilaga 2. Tillsammans med övriga metoder som tillämpats under förstudien 
skapades en bra grund för kravspecifikationen.

Tabell 2.2. Funktionsanalys  där funktionen för kaffekvarnens chassi beskrivs.
 1) HF = Huvudfunktion, SF = Stödfunktion, DF = Delfunktion ,  2) N = Nödvändig, Ö = Önskvärd, T = Tänkvärd, O = Onödig

Funktion Klass 1) Prioritet 2) Anmärkning
Erbjuda Plats för komponenter HF N Bönhållare, Malverk, motor, sladd, kretskort

Skydda Känsliga komponenter HF N Malverk, motor, kretskort

Äga Fästen För filterhållare

Äga Smidig förvaring Av strömsladd

Medge Rengöring DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Förhindra Vatteninträngning DF N
Underlätta Service DF Ö
Underlätta Användandet DF Ö
Förtydliga Funktionerna SF Ö
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N
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2.7 Kravspecifikation
En sammanställning av de krav som fastställts för produkten presenteras i en kravspecifikation. De krav som Crem In-
ternational formulerade för produkten kompletteras med de krav som uppkom genom tidigare utförda metoder. Just-
eringar och ändringar av kraven kan göras efter hand som projektet fortskrider (Cross, 2006). Kravspecifikationen delas 
in i olika ämnesområden som till exempel funktion, underhåll och formgivning, se kravspecifikationen i bilaga 3. I det 
fortsatta arbetet används kravspecifikationen som en checklista över att de uppsatta kraven uppfylls av de koncept som 
genereras. 

2.8 Diskussion kring förstudien
Alla metoder som tillämpats under förstudien anses ha haft stor betydelse för uppstarten av utvecklingsarbetet. Somliga 
metoder gav vid utförandet mer än andra, men de var alla betydelsefulla och nödvändiga för att kunna leda projektet 
vidare och skapa en bra utgångspunkt för kommande metoder. 

Vid intervjuerna med slutkund var det endast två av de caféer som besöktes som använde sig av den kvarn som utveck-
las i detta projekt. Detta var inte något som ansågs vara negativt utan det gav mycket tips och idéer då andra produk-
ters formspråk och funktioner kunde studeras. Den information som framkom var intressant och gav en klarhet och 
förståelse för användning, gränssnitt samt kvarnens utseende. Utöver detta fick vi även mycket bra synpunkter gällande 
användarens behov, önskemål samt vad som är positivt eller negativt hos de kvarnar som används idag. 

Vid undersökningen av den aktuella marknaden samt Crem Internationals produktsortiment kunde en bra överblick 
över vilka former och material som är populära fås, då både på marknaden samt inom företaget. Detta anses vara till stor 
hjälp senare i projektet då en utveckling på detaljnivå, gällande form och funktion utförs. 

Efter utförd marknadsanalys fortsatte arbetet med att en designbrief sattes samman. Det var ett naturligt nästa steg som 
gav en bra överblick av vad projektet skall leda till, där de grundstenar det fortsatta arbetet bygger på och specificeras. 
Processen kunde efter det fortsätta med ett mer realistiskt tankesätt för att fastställa produktens funktioner. Funktion-
sanalysen och funktionsschemat klargjorde hur produkten fungerar samt vilka funktioner som krävs för att kunna ut-
föra önskad uppgift. Metoderna gav oss ett bra utbyte då vi fick förståelse för produkten, vilket ledde till att rimliga krav 
kunde samlas i kravspecifikationen.
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Under konceptgenereringsfasen används olika idégenereringsmetoder. 
För att skapa en gemensam bild av färg, form samt den känsla produkten 
skall utstråla sätts en moodboard samman. Moodboarden stödjer också 
att samma mål eftersträvas i vidareutvecklingsarbetet. Genereringsme-
toder såsom 6-3-5 och brainwriting leder till många olika förslag av hur 
den utvecklade kaffekvarnen kan se ut. Dessa utvärderas sedan med 
metoder som till exempel Pugh’s konceptvalsmatris vilket leder arbetet 
mot ett slutligt koncept vidare.
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3.1 Moodboard
En moodboard är ett bra verktyg för att förmedla och stämma av vilken känsla, form eller uttryck som produkten skall 
återge. Olika urklipp, där mönster, former och föremål sätts samman i en organiserad bild, illustrerar det rätta värdet av 
produkten (Baxter, 1995). Urklipp av strömlinjeformade element, olika ytstrukturer med tillhörande material såsom glas 
och blank metall samt material som återger en känsla av stabilitet, känns relevant att blanda då Crem International ut-
tryckt att detta symboliserar vad de vill ha. För att säkerställa att dessa önskemål uppfattats rätt diskuteras moodboarden 
ihop med företaget (figur 3.1). Diskussionen bekräftade att båda parter var överrens om att den känsla bilden förmedlar 
är rätt för produkten, några ändringar behövs därför inte. 

Figur 3.1. Moodboard som beskriver den känsla som eftersträvas hos produkten.
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3.2 Brainwriting
Brainwriting är en variant av Brainstorming, men istället för att alla deltagare sitter tillsammans och utbyter idéer så sit-
ter de i denna metod ensamma och dokumenterar sina idéer på papper. Om idétorka uppstår kan ett alternativ vara att 
efter 5-15 minuter skicka runt idéerna bland deltagarna, vilket kan leda till vidareutveckling eller att nya idéer uppstår 
(Österlin, 2003). Brainwriting kan utföras på flera olika sätt där en variant kan vara att idéerna skissas istället för att de 
dokumenteras genom skrift. Genom att använda en kombination av skisser och text kan allt från form, färg och funk-
tioner utvecklas. 

Metoden utfördes utan att ramar eller begränsningar för produkten sattes upp. Detta medförde att idéer med alla möjliga 
former genererades och deltagarna arbetade med att försöka använda sig av alla grundformer för att skapa nya idéer. Då 
inga restriktioner gällande material eller tillverkningsteknik fanns kom många spännande förslag fram. De former som 
under denna metod kändes mest intressanta var klotformade och även de mer kantiga, men mer utsvävande koncept 
skapades också. Det som fanns med som ett genomgående inslag bland de koncept som genererades var en s-formad 
linje, som påminner om linjen på en kaffeböna. Se ett urval av skisserna i figur 3.2.

Varför det skissades så mycket på klotform tros bero på att detta så tydligt skiljer sig från dagens kvarnar. Det runda 
formspråket ger en känsla av dynamik och på det sättet känns de spännande i sin utformning, vilket känns relevant då 
ett nytänk inom form eftersträvas. Trots detta genererades ändå ett flertal idéer med kubform. Här hade gruppen en 

Figur 3.2. Skisser från brainwriting med koncept som ansågs vara intressanta.
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gemensam uppfattning om att raka stela linjer med ett mindre inslag av rörelse ger en känsla av exklusivitet. Genom 
att material eller tillverkningsteknik inte fastställts skiljde de sig, trots det raka formspråket, från Crem Internation-
als nuvarande produkt. Denna är tillverkad helt i plåt och vid skissning diskuterades användningen av andra material, 
vilket gav gruppen en tydlig bild av konceptet. Något som behöver beaktas är att de kantiga formerna kan komma att se 
annorlunda ut vid uppbyggnad i 3D-program och sedan även tillverkning, då de vid skissning ser mer levande ut. Detta 
kan skapa problem då ett vid skissning omtyckt koncept, vid tillverkning, kan få ett helt annat uttryck än väntat. 

3.3 Sex-tre-fem
6-3-5 bygger på att utförandet sker genom att upp till sex deltagare under tystnad i fem minuter ritar tre lösningsförslag 
på ett eller flera definierbara problem. En sessionsledare ser till att reglerna följs under tiden. Skisserna skickas runt i 
gruppen tills alla har ritat tre förslag på alla papper. Syftet med metoden är att deltagarna bygger vidare på varandras 
idéer och kan i stort sett användas till de flesta problem (Ullman, 2002). Kaffekvarnen delas upp i tre delar där chassi, 
bönbehållare samt fot är de väsentliga delarna som skall utvecklas. 

Personer utan någon förkunskap gällande kaffekvarnar av denna typ deltog. Detta gav upphov till många nya intressanta 
idéer och efter sessionen hade cirka 75 olika förslag genererats. Skisser från brainwritingen utvecklades vidare samtidigt 
som helt nya koncept uppstod (figur 3.3).

Figur 3.3. Urval av koncept som genererades med hjälp av 6-3-5.
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Genom att dela upp produkten i olika delar kunde nya vinklingar av problemen ses och de idéer som redan tagits fram.
Det mest intressanta som framkom under utförandet var hur foten skulle kunna utformas för att underlätta vid städning.
De olika typer av lösning som framkom var att antingen utforma foten på ett sådant sätt att den med trasa är lätt att
torka av eller att en form av uppsamlingsbricka för spill integreras i foten. För att underlätta avtorkning av foten var plana
ytor något som eftersträvades, utformade utan alltför skarpa kanter och hörn då spill lätt kan lägga sig där. Andra idéer
som kom upp var om ytan för foten helt togs bort , se figur 3.4.

Med en uppsamlingsbricka i foten döljs spill genom att det hamnar där istället för synligt på foten (figur 3.5). Det nega-
tiva med en lösning av den här typen, som bör has i åtanke vidare i projektet, är att användare här får ett extra steg i mo-
mentet att torka av/rengöra från spill. En diskussion uppstod efter att metoden utförts om hur förvaring av strömslad-
den skulle kunna lösas på ett bra sätt, vid till exempel förflyttning eller lagerhållning. Då det enligt kravspecifikationen 
inte är tillåtet med en löstagbar strömsladd uppkom idén om att en sladdvinda kan integreras i foten. Det är något som 
ansågs vara mycket intressant och är något som tas med i fortsatt arbete.

Figur 3.4. Olika lösningar för att underlätta borttorkning av spill.
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För att sammanfatta förslagen utvärderas de olika idéerna på så sätt att varje deltagare får ett bestämt antal poäng som 
de sedan får dela ut på de koncept som de anser har mest potential. De skisser med högst poäng kommer sedan att 
utvärderas genom en metod där positiva, negativa och intressanta egenskaper hos konceptet listas upp, så kallad PNI 
(se kapitel 3.4).

3.4 PNI- Positiv Negativ Intressant
PNI hjälper till att strukturera upp de koncept som arbetats fram under föregående idégenereringsmetoder. Idéerna 
listas upp och för varje koncept lyfts fördelar, nackdelar och intressanta punkter fram. Dessa sammanställs sedan och 
presenteras i en tabell där de positiva egenskaperna markeras med (+), negativa med (-) och intressanta med (*). Under 
metoden utvärderas 23 koncept, varav 10 på kaffekvarnen i helhet och resterande på detaljer som bönbehållare och fot. 
Dessa koncept värderas utifrån en del punkter som grundas på kravspecifikationen; platsen den tar upp, avtorkningsmöj-
ligheter, rengöring av bönbehållare, nytänk inom formspråk samt huruvida den utstrålar exklusivitet eller inte. Punkter-
na finns sedan med som riktlinjer under utförandet, men även andra synpunkter kan uppmärksammas och diskuteras. 
Genom att strukturera upp koncepten på detta sätt och peka ut de olika egenskaperna kunde ett samband ses mellan 
vilken form som bäst uppfyllde vad som önskas av produkten. Bland annat kunde det konstateras att ett klotformat 
koncept fick mycket negativa kommentarer då den behöver vara relativt stor för att kvarn och motor skall få plats och att 

Figur 3.5. Olika lösningar för uppsamlingsbricka för spill, integrerad i foten.
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formen gör att rengöringen försvåras. De koncept som däremot fick mycket positiva noteringar var de med rakare linjer 
då de uppfyllde många av de uppsatta punkterna. I figur 3.6 nedan visas ett utdrag ur PNI-metoden. Samtliga koncept 
med respektive positiva (+), negativa (-) samt intressanta (*) kommentarer visas i bilaga 4. 
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Figur 3.6. Urval av koncept från 6-3-5 som utvärderas med hjälp av PNI-metoden.
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3.5 Kombination av koncept 
Kommentarer som listades i föregående kapitel 3.4 PNI, används för att generera fler koncept och varianter av tidigare 
idéer. För att optimera koncepten och eliminera de nackdelar som finns tillämpas fördelar och positiva egenskaper från 
övriga koncept på det aktuella. 

Samtliga koncept genomarbetas där prioriteringen är att försöka ta bort varje koncepts nackdelar. Därefter tillämpas 
övriga koncepts intressanta punkter på det utvecklade konceptet, för att skapa ett så bra koncept som möjligt, se figur 
3.7. Efter att alla koncept noggrant arbetats igenom hade ett 40-tal olika koncept tagits fram. De koncept metoden gav 
kan ses i bilaga 5.

För de koncept som ansågs vara alltför lika varandra sållades alla utom ett av dem redan här bort och för att få ned antalet 
koncept ytterligare används konceptvalsmetoden Pugh’s konceptvalsmatris.

Figur 3.7. Koncept som utvecklats genom att kombinera tidigare framtagna koncept på bästa sätt.
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3.6 Pugh’s konceptvalsmatris
Pugh concept selection, Pugh´s konceptvalsmatris, är en metod baserad på Stuart Pugh’s sätt att genom en noggrann 
granskning och diskussion sålla bland ett antal koncept (Ulrich & Eppinger, 2007) För att få en så klar bild som möjligt av 
koncepten bör de presenteras både grafiskt och i textad form. Det behöver inte vara en detaljerad skiss bara den återger 
en helhet och förståelse av produkten. Vid större antal koncept råder Ulrich och Eppinger (2007) att använda Multivot-
ing, en teknik där koncepten sållas genom röstning. 

Matrisen utförs på ett tjugotal koncept där de listas tillsammans med kriterier som tas från kravspecifikationen (bilaga 
3). Kriterierna gällande kaffekvarnen är: 

• Nytänk i formspråket. 
• Kvarnen tar lite plats. 
• Höljet är lätt att torka av. 
• Bottenplattan är lätt att rengöra. 
• Bönbehållaren kan enkelt rengöras. 
• Påfyllning av bönor sker enkelt. 

Koncepten utvärderades utifrån de uppsatta punkterna där de koncept som helt överensstämmer med kriterierna mark-
erades med (+), de som inte gör det med (-) och de som är varken eller med (0). Det totala värdet summerades sedan för 
att kunna rangordna koncepten och därefter bestämma vilka som skall vidareutvecklas. Då kriterierna grundar sig på 
kravspecifikationen (bilaga 3) och liknar de som användes under PNI-metoden, stod sig de kantiga koncepten även här 
bättre jämfört med de rundare. För att inte eliminera koncept som trots lägre poäng ansågs ha potential beslutades att 
tio koncept skulle tas vidare för fortsatt utveckling. Resultatet från användandet av Pugh´s konceptvalsmatris kan ses i 
bilaga 6.



2829

3.7 Ändring av koncept efter Pugh’s konceptvalsmatris
Vid skissning kan perspektivet och förhållandet mellan bönbehållare och fot lätt överdrivas hos koncepten. Det anses 
därför vara relevant att modellera upp de tio koncept som tagits vidare, för att uppnå en mera realistisk bild av dem. 
För modelleringsarbetet används Autodesk Alias Studio som är ett program för 3D-uppbyggnad, vilket ger en bra över-
blick av koncepten då de kan vridas och vändas på. För att få en bättre uppfattning om storleken modelleras de utifrån 
de maxmått Crem International satt upp. De koncept som enligt gruppen anses vara mest intressanta, utifrån hur de 
uppfyller de krav som finns för produkten, utvecklas därefter vidare. Med de visuella 3D-modellerna som underlag, görs 
en vidareutveckling av dessa koncept gällande både form och funktion. En del av koncepten behölls i princip som de 
var medan andra ändrades nästan helt. Konceptidén om en uppsamlingsbricka integrerad i foten valdes under denna 
fas bort då detta skulle medföra ett extra steg för användaren. Denna yta görs istället plan för att förenkla avtorkning. 
En annan detalj som under omarbetningen försvann mer och mer var den s-formade linje som varit ett återkommande 
element under tidigare konceptgenereringsmetoder. Linjen behölls enbart på de koncept där det föll sig naturligt och 
plockades bort där den enbart fanns med som utsmyckning. Förändringarna skedde omedvetet och det som kunde ses 
var att formspråket hos samtliga koncept drog sig mer och mer mot en mer avskalad renare utformning. Detta sågs bara 
som positivt då Crem International efterfrågar en exklusiv känsla, vilket de sammankopplar med just detta formspråk, 
se figur 1.1. 

En sammanställning gjordes av alla koncept där både skisser i perspektiv, vyer och funktioner såsom påfyllning av bönor 
redovisas, se ett urval av dessa nedan i figur 3.8. och på nästa sida i figur 3.9. Sammanställningen presenteras för före-
taget för att få feedback om de koncept processen hittills lett fram till. Detta resulterar slutligen i att en sållning av kon-
cepten kan göras.

Figur 3.8. Urval ur sammanställning av koncept som 
redovisas för Crem International för feedback inför 

kommande konceptval. 
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Figur 3.9. Urval ur sammanställning av koncept som redovisas för Crem International för feedback inför kommande konceptval. 
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De koncept som processen hittills lett fram till utvärderas här tillsam-
mans med Crem International. Beslut tas om vilka koncept som kan 
vidareutvecklas och vilka som direkt kan sållas bort. De koncept som 
tas vidare för fortsatt utveckling diskuteras noggrant. Eventuella åsik-
ter och önskemål Crem International har angående ändringar hos kon-
cepten noteras och tas hänsyn till under det fortsatta arbetet. Under 
denna fas utvecklas lösningar för bönpåfyllning och bönstopp för det 
framtagna konceptet. 
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4.1 Möte med Crem International
Efter presentation av koncepten för Crem International var det en gemensam uppfattning att flera koncept hade delar 
som ansågs vara intressanta. Se exempel i figur 4.1.

Figur 4.1. Koncept Crem International önskade ha som underlag för vidare utveckling.
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Dessa delar var bland annat att flödet av bönor visas, nivåskillnader mellan material och känslan av stabilitet hos produk-
ten. Efter diskussion fastställdes att dessa koncept skall användas som underlag vid vidareutvecklingen, men där ett än 
mer avskalat och rakt formspråk skall eftersträvas. Detta i kombination med att detaljerna är få och väl genomtänkta, 
skall höja den känsla kvarnen inger. Exklusivitet är något som Crem International frekvent nämner i samband med dis-
kussioner om formspråket. Produkter de anser utstråla detta, se figur 1.1, granskas därför igen inför utvecklingsarbetet. 
En önskan gällande materialval togs även upp under diskussionen, att använda naturmaterial istället för de material 
som används på dagens produkt, Kvarn Original. Möjligheten att använda naturmaterial såsom sten, glas och trä istället 
för rostrfritt stål studeras därför dessa nämda material, se kapitel 5.2. De funktionslösningar som diskuterades var bland 
annat lösning för bönpåfyllning och förvaring av strömsladd, där företagsrepresentanten tyckte lösningarna för detta 
var mycket intressanta och något att arbeta vidare med. 

4.2 Konceptet
En omarbetning av de utvalda koncepten utfördes, med hänsyn till Crem Internationals synpunkter, och resulterade i 
ett slutligt koncept. Detta utvecklas av en uppdragstagare anlitad av Crem International med hänsyn till interaktion och 
gränssnittsdesign. Konceptet modelleras upp i Pro Engineer för att minska risken för att missförstånd gällande form el-
ler storlek uppstår (figur 4.2).

Figur 4.2. Konceptet som utvärdering och omarbetning ledde fram till.
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Önskemålet om få men väl genomarbetade detaljer var med som ett viktigt element under utvecklingsarbetet. Resulta-
tet blev ett avskalat koncept med raka rena linjer där synliga detaljer på kaffekvarnen har skalats bort. Monteringen av 
kvarnen anpassas därför så att antalet synliga skruvhuvuden på chassit minimeras. Detaljer som däremot inte kan ska-
las bort har, istället för att döljas, utformats för att vara en del av formspråket. Dessa detaljer är lufthålen som krävs för 
avkylning som går längs hela bakstycket och hålet för strömsladden. Se figur 4.3.

Till en början var hålet där filtret sätts in i öppet rakt igenom, men på grund av svårigheter att dra sladdar från strömsladd 
till övriga komponenter i den övre delen av kvarnen fick hålet förslutas i bakre delen med en vägg av bockad plåt. För att 
komma ifrån synliga skarvar och minimera antalet är plåten bockad som ett u och fungerar som bärande hylla för motor 
och kvarn, avgränsning till sladdar och som bottenplatta i filterhålet. En sladdvinda integreras även i foten för att kunna 
erbjuda en smidig förvaring av strömsladden. Gejdrarna i vilka filterhållaren placeras utformas i princip som hos dagens 
kvarn, men där en dämpning tilläggs för att ge en förhöjd känsla av kvalitet.

Figur 4.3. Detaljer hos konceptet, som lufthål och hål 
för strömsladd, framhävs istället för att döljas.
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För att påvisa ett flöde hos kvarnen, vilket var något som vid utvärdering ansågs vara intressant, har en ytterfront placer-
ats någon centimeter ut. Denna förstärker känslan av höjd hos kvarnen vilket i sin tur påvisar att uppgiften kvarnen har 
sker uppifrån och ned. Detta förstärks ytterliggare av de två sidostycken som är placerade längs kvarnens kortsidor. En 
studie av material utförs för att klargöra om material som sten kan användas här. En användning av ett sådant material 
skulle ge stabilitet till produkten och därmed skapa en balans hos kvarnen. Under utvärderingen var även nivåskillnader 
mellan material en del som önskades tas vidare från de tidigare koncepten. Detta fås genom ytterfronten som är, som 
nämnt tidigare, utdragen någon centimeter. Även bakstycket har fått inslag av detta, där urfasningen för sladden visar 
materialet hos bottenplattan. 

För att göra konceptet nättare och lämna mer bänkyta fri för användaren, önskas ett minskat djup hos produkten. Hur 
litet djupet kan vara begränsas av kvarn och motor, som idag är horisontellt monterad. Det studeras och testas därför om 
en vinkling av motor och kvarn är genomförbar. 

Figur 4.4. Hålet för bönpåfyllning hos Crem Internationals Kvarn Original. 
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Då det under förstudien konstaterades att bönor vid påfyllning riskerar att hamna utanför behållaren, är en förbättring 
av tillvägagångssättet för detta något att arbeta med. På Kvarn Original sker påfyllningen genom att en lucka på kvar-
nens ovansida öppnas och bönor hälls i det kvadratiska hål som där finns, se figur 4.4. På det koncept som utvecklats 
fungerar fronten som lucka, som tillsammans med bönbehållare dras utåt och nedåt, se figur 4.5. 
 

Figur 4.5. Hur luckan för bönpåfyllning öppnas på det framtagna konceptet.
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Genom denna rörelse fås bönbehållaren i en lägre höjd vilket underlättar för användaren vid påfyllning. Fronten hålls 
under hela rörelsen i ett vertikalt läge och för att höja känslan av exklusivitet är önskan att denna öppning sker i en mjuk 
dämpad rörelse. Tester utförs för att hitta en lösning på hur denna rörelse kan uppnås. 

Under tiden som dessa tester och studier över lämpliga material utförs, lämnas det utvecklade konceptet vidare till ett 
interaktion och gränssnittsdesignprojekt, även det initierat av Crem International. Då konceptet färdigutvecklats inom 
dessa områden fortsätter arbetet med tekniska lösningar och materialanpassning. Detta beskrivs i kapitel 5.
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Då Crem International lanserar sina produkter över hela världen är det 
viktigt att veta vilka standarder och normer som gäller, och då speciellt i 
Europa och USA som är stora kunder. Dessa standarder och regler har ti-
digare studerats av företaget vilket medför att ett mera ingående arbete 
kring detta inte behöver göras. En genomgång av detta fås istället av en 
företagsrepresentant. Inga restriktioner finns uppsatta av företaget gäl-
lande material, mer än att material som är i kontakt med kaffebönorna 
måste vara godkända enligt NSF, The National Sanitation Foundation. 
Det är en organisation som bland annat certifierar material som har 
kontakt med livsmedel (NSF, 2009). Önskemål om att använda natur-
material finns och möjligheterna för detta studeras vidare i kapitlet.
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5.1 Säkerhet 
P. Larsson (personlig kontakt, 9 April 2009) på Crem International, menar att motorn i kaffekvarnen måste ha ett över-
hettningsskydd, en så kallad ”high limit switch”. Det är en kapsel med en storlek av tre tiokronor som placeras på höljet 
till motorn. En sensor, ansluten till överhettningsskyddet, reagerar då temperaturen når 70° C. Detta är den temperatur 
höljet får då motorn uppnår en temperatur på 140° C, och strömmen bryts då för avkylning av motorn. Grundliga studier 
av detta har utförts av företaget, vilket anses vara tillräckligt och studeras därför inte mer ingående. 

Företaget måste även ta hänsyn till NSF:s bestämmelser angående vilka material som är godkända att använda tillsam-
mans med livsmedel. Då kaffebönor klassas som ett livsmedel är det viktigt att ha i åtanke att rätt material väljs till den 
utvecklade kaffekvarnen. NSF behandlar även sanitetsfrågor och demonteringsfrågor. Kaffekvarnen får därmed inte ha 
skruvhuvuden med insex eller torxskruvar på grund av det fastnar smuts på dessa. 

5.2 Materialval
Material såsom rostfritt stål och plast har länge funnits med i Crem Internationals produktsortiment. Ett önskemål finns 
nu att frångå detta och istället titta på möjligheten att använda naturmaterial som sten, trä och glas för kaffekvarnens 
chassi. Möjlighet att få med sten på kaffekvarnen prövas som nämnt genom att undersöka om sidoplattorna kan tillver-
kas i detta material. Då monteringsmöjligheterna för sten är relativt begränsade skulle sidoplattorna behöva limmas 
fast på ett chassi i till exempel plåt. Då detta skulle öka mängden material som krävs för produkten väljs sten därför bort 
som alternativt material. Istället studeras gjutmaterial för att kunna gjuta in beslag i vilka upphängning av motor kan 
ske. Ett material som enligt gruppen ingav den känsla som eftersträvas med sten, kan fås genom användning av betong. 
Då ett krav på en maximal vikt av 18 kg är uppsatt av Crem International är vanlig betong inget alternativ. Lättbetong 
däremot erbjuder samma egenskaper gällande tillverkningsteknik och monteringsmöjlighet. Det är dessutom ett bättre 
alternativ av viktmässiga samt kostnadsmässiga skäl. För att få balans och mjuka upp det ”ruffa och hårda” intrycket som 
betong ger och de raka former kvarnen har används trä med synliga ådringar på front och bakstycke. Träets ådring ger 
kvarnen ett mer levande uttryck utan att fler detaljer eller böjda linjer behöver integreras i formen. Vilket träslag som 
används beror på de egenskaper det har, ett slagtåligt trä är att föredra för att förhindra att skador uppstår med tiden.

Hänsyn tas till NSF:s bestämmelser gällande materialet i bönbehållaren. Då bönbehållaren tillverkas med sprutformn-
ing används en termoplast. De termoplaster som är godkända att använda ihop med livsmedel är enligt NSF; PE (eten-
plast), PP (polypropen), PBT (butylentereftalatplast) och PET (polyetylentereftalat). Egenskaperna för dessa ses över 
och därefter väljs ett alternativ ut. 
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5.2.1 Lättbetong
Huvudbeståndsdelarna i betong är cement, vatten och ballast. Beroende på hur man kombinerar dessa beståndsdelar 
kan olika egenskaper fås, där lättbetong fås genom att använda ballast med låg densitet. Ballast är en benämning för 
bergartsmaterial, som är avsedd för användning vid betongtillverkning (Burström, 2007). 

Lättbetong som är en variant av betong, skiljer sig i sin sammansättning genom att bindemedlet består av cement och 
kalk och blandas med vatten och tillsatsmaterial. Tillsatsmaterial kan vara till exempel finmald sand eller sandsten och 
ger en densitet på mellan 400-600 kg/m3, vilket är nästan en femtedel av densiteten för betong. Efter gjutning kan lätt-
betongen putsas för att få en slät, jämn yta. 

5.2.2 Träslag
För att sålla bland träslagen som listas i boken Nordiska träd och träslag granskas hårdheten enligt Brinellmetoden vid 
en fuktkvot av 12-15% vid virkets ändyta samt virkets egenskaper såsom det estetiska utseendet (Dahlgren, m.fl., 2004). 
I tabell 5.1 nedan listas de träslag som har störst hårdhet. 

Gällande kaffekvarnen används ett beständigt trä med syndliga ådror på front, topp och dess bakstycke. Virket skall även 
klara av att ytbehandlas samt vara hållfast. Genom att jämföra egenskaperna för de träslag som listas i tabell 5.1 konstat-
eras det att lämpligast träslag att använda är ek eller lönn. En närmare studie av träslagen kan ses bilaga 7. Fördelarna 
hos ek är att det är rötbeständigt och används för både bärande konstruktioner och inredningsattrialjer. Dess ådringar 
är synliga samt att dess faner har en liknande struktur av ådringar. Det har en hög hårdhet enligt Brinell och går lätt att 

Tabell 5.1 Hårdheten enligt Brinell HB av ändvirket hos olika nordiska träslag (Dahlgren, m.fl., 2004).

Alm    
Ask   
Avenbok  
Bok  
Ek   
Lärk   
Lönn   

6,4 HB
6,5 HB

7 HB
7,2 HB

6,4-6,6 HB 
5,2 HB
6,2 HB
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bearbeta. Det har dock en högre densitet än lönn, men då detta inte är det som avgör vilket virke som skall användas 
så kan det förbises. Jämförelsevis med lönn så är det bättre att använda ek på grund av lönn inte är beständigt mot röta 
samt att det kan missfärgas under torkningstiden. Lönnens faner skiljer sig från det övriga virket då ådringarna har ett 
utseende av så kallad fågelögonfaner. Faneren finns enbart att tillgå hos ett fåtal grossister och leverantörer. Grundat på 
denna jämförelse tillverkas front, topp och bakstycke i ek. 

5.2.3 Termoplast
Termoplaster är uppbyggda av polymerkedjor och dess hållbarhet beror framförallt på polymerens egenskaper, men även 
till viss del på den mängd tillsatsämnen de består av. Det är alltså polymerens egenskaper som avgör utgångsnivån för 
plastmaterialets egenskaper. En termoplast kan vid uppvärmning formas och omformas, och produkter av termoplast är 
därmed återvinningsbara genom omsmältning (Burström, 2007). 

Olika termoplaster kan ha väldigt skilda egenskaper, allt från att vara helt elastiska till att vara hårda och styva. Ge-
mensamt för dem alla är fördelarna de erbjuder; en kostnadseffektiv produktion, ökat energiutnyttjande, förbättrade 
produktfunktioner samt minskade kostnader (Strömvall, 2002). 

De termoplaster som enligt NSF är godkända är PE, PP, PBT och PET som beskrivs nedan. 

PE, etenplast tillhör en av de fyra basplasterna. Egenskaper för etenplast är god slagseghet över ett stort temperaturom-
råde, god isolationsförmåga och resistens mot krypning. Den har dock en dålig dimensionsstabilitet och är mycket svår 
att limma. Etenplast är det mest producerade polymera materialet då det har ett lågt pris och en god bearbetnings-
förmåga. Användningsområdena är många och exempel på dessa är förpackningsmaterial, plaströr, elektriska kablar 
och leksaker (Strömvall, 2002). 

PP, polypropen är en plast som är starkare än PE och har en högre smälttemperatur. Dess densitet är ungefär 900 kg/m3. 
Andra egenskaper som skiljer de två plasterna åt är att polypropen har en bättre resistens mot sprickbildning och är mer 
transparent.

PBT, butylentereftalatplast, även kallat esterplast, har hög dimensionsstabilitet och en låg vattenabsorption. Materialet 
har mycket goda krypegenskaper och låg friktion. Dess styrka och styvhet ökar vid högre temperatur då glasfiberarmer-
ing tillsätts. Andra egenskaper som materialet besitter är att det begränsas av en låg slagseghet, speciellt vid spänning-
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skonstruktioner samt finns risken för skevning. Nackdelar hos materialet är att det lätt uppladdas elektrostatiskt, vilket 
medför att damm- och fettpartiklar lätt fastnar på materialet (Strömvall, 2002). 

PET, polyetylentereftalat, så kallad termoplastisk esterplast är ett dimensionsstabilt och krypresistent material, som kan 
förstärkas med glasfiberförstärkning för att höja dess användningstemperatur. Det har en densitet på 1300 g/cm3. Plas-
ten utmärker sig oftast för sina egenskaper att vara styv, ha en hög styrka, resistent mot UV-ljus samt att det är resistent 
mot olja, fett och aromiska lösningsmedel (Strömvall, 2002). 

Utifrån de egenskaper de olika termoplasterna har är PET den plast som bäst passar för den bönbehållare som finns i 
kaffekvarnen. De egenskaper som ses som dess främsta är dimensionsstabilitet, krypresistens och transparens. Att ma-
terialet är transparent är avgörande då kaffebönorna skall vara synliga utifrån. De delar på fronten innanför ytterfronten 
tillverkas därför även i PET för att möjliggöra detta. Plasten är även resistent mot olja och andra fetter vilket är mycket 
positivt då den behåller sitt ursprungliga utseende utan att smuts fastnar. 

5.2.4 Stål
Stål är ett material som Crem International använder sig mycket av. Trots att detta var ett material de hos den utvecklade 
kvarnen vill komma från är det det material som passar bäst för upphängning av motor och kvarn. Mängden stål skall 
dock minimeras och för att inte synas på kvarnen ytterdelar. 

Rostfritt stål är den gemensamma benämningen på allt stål som är korrosionsresistent, eftersom det är värmetåligt och 
ett syrafast material. Dock är de inte rostfria i alla miljöer, vilket beror på att om oxidskiktet skadas kan stålet börja 
reagera med omgivningen. Andra skador som kan förekomma på oxidskitet är om oxiderande syror såsom saltsyra och 
svavelsyra kommer i kontakt med det. 
Stål är ett svetsbart material och kan sammanfogas med andra stålkonstruktioner med hjälp av denna metod. Stål före-
kommer i en rad olika former och produkter såsom grovplåt-, mediumplåt- och tunnplåt, profilstång och byggplåt med 
mera (Strömvall, 2002).

5.2.5 Ytbehandling
Kvarnens front som tillverkas i massiv ek ytbehandlas med möjlighet för kunden att själv bestämma vilken kulör och 
lack den kvarn de beställer skall ha. Material ytbehandlas framförallt för att skydda mot missfärgning, nedsmutsning 
eller annan förändring hos materialet men även till stor del för utsmyckning där olika kulörer, ytstrukturer och glans kan 
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fås. Med ytbehandlingsmaterial menas huvudsakligen att det är färger och lacker som används. Pigmentet bestämmer i 
första hand färgton, färgstyrka och täckförmåga i färgen. Beständighet, glans och mekaniska egenskaper påverkas även 
av pigmentets egenskaper (Burström, 2007). 

Som standard betsas fronten i en mörk nyans för att få träets ådringar att synas trots ytbehandling. Betsning är en ytbe-
handlingsmetod med färgämne löst i vatten eller alkohol som används för färgning av träytor utan att täcka dem. För att 
få en blank yta kan den även lackas med klarlack efter betsning. Önskar kunden kvarnen i heltäckande färg eller annan 
kulör skall detta vara valbart vid beställning av kvarn. 
 
5.2.6 Ljuddämpande material 
För att inga missljud skall uppstå mellan motorn och kvarnen och det material den står på placeras ett vibrationsdäm-
pande material mellan dessa två delar. Materialet är hårt för att kunna bära upp komponenterna men med en dämpande 
förmåga. Ett exempel på ett material som kan uppfylla de kriterier som krävs är flexibel uretancellplast. För att kvarnen 
få kvarnen att stå stadigt och förhindra missljud mellan bänk och fötter bekläds den del som har kontakt med arbets-
bänken även med samma material.
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I tidigare kapitel har olika metoder och undersökningar utförts gällande
kaffekvarnens form och material. Resultatet från dessa metoder och un-
dersökningar påvisar att det är intressant att titta på möjligheter att vin-
kla upp kvarnen för att kunna minimera djupet och på så sätt ge den ett 
nättare intryck. Då det inte finns några konkreta riktlinjer gällande möj-
ligheten att vinkla kvarnen och motorn utförs tester på detta. Vad som 
är viktigt att tänka på är att mäta mängden malet kaffe så att den inte 
minskar med ökad lutning. En önskan finns att öppningen av kvarnen, 
så att användaren kommer åt för påfyllning av bönor och rengöring av 

bönbehållare, skall ske i en mjuk rörelse. Genom att bönbehållaren sit-
ter fast på fronten och att båda dessa i en rörelse kommer ut och nedåt, 
kan en lägre höjd för påfyllning fås. Samtidigt fås en större öppning där 
bönor kan fyllas på vilket minimerar mängden spill. En mindre modell 
byggs upp för att studera möjlig lösningsprincip för öppningsrörelsen. 
En metod som anses passande för ändamålet är att använda Lego med 
byggdelar som kan uppfylla målen för rörelsen, då komplicerade funk-
tioner kan fås med små medel. I detta kapitel redogörs det för tillvä-
gagångssättet för testerna samt vad de resulterar i. 
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6.1 Motor & Malverk
För att få reda på om det är möjligt att placera kvarnen med en lutning i maskinen kontaktas en konstruktör på Crem 
International. Informationen som kunde fås var att det som skulle kunna vara ett problem är om malningskapaciteten 
påverkas negativt på grund av ett försämrat flöde av bönor. För att få reda på om detta är något som påverkas av lutningen 
utförs ett test av kvarnen. Kvarnen placeras i tre olika lägen, första med kvarnen i det läge den används i dag, andra med 
en vinkel på ca 30o och tredje med en så kraftig lutning som är möjlig, 65o , se figur 6.1. 

För att se till att mätningen blir så jämn som möjligt tas slangen från utloppet bort då den varierande vinkeln kan result-
era i att olika mycket malet kaffe fastnar i slangen och därmed påverkar resultatet. Utloppet som på dagens kvarn sitter 
med en viss vinkel riktas dessutom rakt ned då även detta annars kan påverka resultatet. I varje läge utförs sedan två 
malomgångar om 4 koppar för att se mängden kaffe som fås vid respektive läge. Resultatet kan ses i tabell 6.1.

Figur 6.1. Test av kvarnens malningskapacitet i tre olika lägen; 00, 300 och 650.
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Läge    Gram malet kaffe
Horisontellt 1    28 g
Horisontellt 2    28 g
30o lutning 1    32 g
30o lutning 2    32 g
Maximal lutning 65o 1  34 g
Maximal lutning 65o 2  34 g

Som tabellen visar ökar mängden malet kaffe med ett par gram vid varje ökning av lutningen, vilket pekar på att flö-
det av kaffebönor inte påverkas negativt då kvarnen vinklas. För att ta reda på om anledningen till detta är att en ökad 
vinkel minskar den mängd kaffe som lägger sig i höljet för malverket, görs ett andra test av kvarnen. Här utförs testet 
endast med kvarnen i horisontellt läge och med den maximala lutningen på 65o för att tydligare se skillnaden mellan de 
två lägen, då mängden kaffe som faktiskt fastnar antas vara förhållandevis liten. Även här, som i första testet, placeras 
kvarnen i horisontellt läge till att börja med. Fem stycken malomgångar om fyra koppar körs efter varandra, därefter 
skruvas höljet för malverket loss och den mängd malet kaffe som fastnat, vägs. Samma sak görs därefter med kvarnen i 
65o lutning. 

Det som framgick av testet var att det i horisontellt läge fastnar mer kaffe i höljet än då kvarnen lutas. Eftersom den 
våg som användes inte visar värden med större noggrannhet än hela gram ansågs det vara tillräckligt att få reda på om 
det vid lutning fastnar mer kaffepulver än vid en horisontell placering eller vice versa. Det som kan konstateras efter att 
testet utförts är att det är en, om än förhållandevis liten, skillnad på hur mycket kaffe som samlas i höljet för malverket. 
Vid lutning är värdet på denna mängd ungefär hälften så stor jämfört med mängden som fastnar då den placeras hori-
sontellt. Att det är en mindre mängd som fastnar i höljet anses som positivt då det kaffe som mals inte blandas med 
en lika stor mängd kvarliggande kaffe, vilket i sin tur resulterar i att det kaffe som bryggs är till en större del än tidigare 
helt nymalet. Då dessa tester visar att en annan mängd kaffe fås vid varje malning om kvarnen lutas, behöver den tid för 
malning som behövs för att få ut rätt mängd malet kaffe bestämmas. Utloppsröret från malverket placeras åter på kvar-
nen och kopplas ihop med en slang i gummi som leder kaffet till hålet vid filterhållaren. Detta för att fortsätta uppfylla 
syftet att göra kaffepulvret mindre statiskt.   

Tabell 6.1. Antal gram kaffe som maldes vid respektive lutning.
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6.2 Lucka för bönpåfyllning
För att öppna kvarnen då bönor skall fyllas på lyfts fronten aningen uppåt, för att få bönbehållaren ur sitt fäste och för-
flyttas därefter utåt och nedåt, se figur 6.2. Fronten skall hela tiden hållas vertikal och idéer för hur denna rörelse kan fås 
har utvecklats och presenteras nedan. Den energi som krävs fås i dessa lösningsförslag antingen av människa eller med 
hjälp av elektricitet. Fronten hålls hela tiden vertikal genom att armarna är fast monterade i fronten och genom att dessa 
kan förlängas kan front och bönbehållare sedan komma ut och ned från dess ursprungliga läge. 

Handkraft
Skall användaren utföra denna rörelse av egen kraft kan detta utföras genom att ett spår fräses ut i sidostyckena och med 
hjälp av skenor som bönbehållaren är fäst på kan den förflyttas genom att små hjul följer skenorna i spåret. Det negativa 
som kan uppstå vid denna rörelse är att den typiska byrålådeeffekten uppstår. Detta innebär att hjulparen på ena sidan 
fastnar, vilket medför att rörelsen inte sker parallellt. Den önskade mjuka rörelse uppnås då inte. 

En annan idé är att använda en spänd fjäder som har en lagrad energi för att kunna skjuta upp bönbehållaren från dess 
placering i malverket. Därefter kan bönbehållaren dras ut genom att hakar är placerade på skenor. Inbyggt i skenorna är 
det två kugghjul och ett hjul som har en dragande lina fastsatt som följer med ut vid lucköppningen. Tanken gällande 
linan och kugghjulen är att tillämpa samma princip som finns för lucköppning av en cd-spelare, men att i detta fall inte 
använda elektronik. Den här konstruktionen skall underlätta för användaren då luckan skall stängas, genom att den 
dragande kraften som finns lagrad i linan hjälper till att lyfta upp bönbehållare och front då den stängs. 

Mekanisk eller elektrisk kraft
För att se hur en mekanisk lösning med armar som kan förlängas fungerar byggdes en mock-up i Lego upp. Skisser på 
hur öppningen skall ske kan ses i figur 6.2 och bilder på mock-upen i Lego i figur 6.3. För att få känslan i denna rörelse 
att stämma överrens med den känsla av exklusivitet som eftersträvas med produkten är förhoppningen att detta skall ske 
i en enda mjuk dämpad rörelse. Dessutom önskas det att det skall ske med en så liten kraft som möjligt, att det endast 
skall behövas ett litet drag ut och en liten knuff in för att öppna och stänga luckan. 

För att få denna mjuka rörelse sågs möjligheter med gasdämpande fjädrar över. Det som visade sig vara ett problem var 
att bönbehållaren väger mer vid stängning än vid öppning och då gasdämpande fjädrar är antingen dragande eller try-
ckande blir det en motsättning i de krafter som behövs. Om en öppning med liten kraft löses genom att bönbehållaren 
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åker ut av egentyngden behöver kraften som krävs för att stänga fronten igen vara större. Detta motsätter då att lika lite 
kraft skall behövas för att öppna luckan som för att stänga den igen. Då inte tillräcklig kunskap inom området finns 
inom gruppen, kontaktas två personer med denna kunskap och mer erfarenhet av liknande produkter och lösningar av 
denna typ. Här kunde det konstateras att en lösning av denna princip, utan någon form av drivning, inte är möjlig. De 
möjligheter som finns för att kunna åstadkomma denna rörelse, utan att så stor handkraft krävs, är enligt deras men-
ing endast möjligt genom att använda antingen hydraulik eller ett ställbart servo som driver armarna. Hydraulik är ett 
system som används där stor kraftutveckling eftersträvas och inte för så låga vikter och finjusterade rörelser som finns i 
kaffekvarnen som här utvecklas. Det alternativ som därmed kvarstår är att driva armarnas rörelse med en servomotor. 
Vid användning av ett servo tas hjälp av en yttre kraft, till exempel en motor, för att förstärka eller förflytta handkraften 
vid en speciell rörelse. Genom att det är en motor som kopplas till armen som håller fronten kan den önskade rörelsen 
fås med ytterst lite handkraft. Motorn kopplas till en knapp och vid intryckning skickas en signal som får motorn att 
starta. Denna motor rör sedan armarna på önskat sätt. 

Figur 6.2. Öppning av lucka för påfyllning av bönor på konceptet.
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De förslag som listats presenteras för företaget, men då intentionen med uppdraget var att fokusera på produktens form 
och uttryck, utförs inte någon mer detaljerad studie på lösningarna. Förslagen presenteras enbart och Crem Interna-
tional vidareutvecklar det förslag de anser vara mest lämpligt.

Figur 6.3. Mockup i lego för att testa rörelsen vid öppning av lucka. 
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6.3 Stopp i bönbehållare, förhindra spill av bönor
Då hela bönbehållaren flyttas ur sitt fäste och från inloppet till kvarnen, behöver en lösning hittas för att de bönor som 
finns kvar i behållaren inte skall spillas ut. Ett förslag på lösning prövas i kommande test. På dagens kvarn är bönstoppet 
placerat i botten av bönbehållaren och består av en bricka. Figur 6.4 visar bönstoppet i stängt och öppet läge.

Användaren måste alltså föra ned handen till bönbehållarens botten och dra för den skiva som där sitter monterad. För 
det sätt som påfyllning sker i den kvarn som skall utvecklas fungerar inte denna metod, utan det måste ske automatiskt 
i samband med att bönbehållaren lyfts ur fästet. Den lösning som här testas kan ses i figur 6.5.

Figur 6.4. Stopp på dagens bönbehållare i stängt respektive öppet läge. 
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Skårorna i bönbehållarens nederdel fungerar som styrskenor för de pinnar som håller upp bönstoppet. Då bönbehål-
laren är placerad vid kvarnens inlopp hamnar dessa i det övre läget och ett flöde av bönor möjliggörs. För att optimera 
flödet av bönor och eliminera risken för att bönor fastnar mellan stopp och bönbehållarens vägg kommer stoppet ut-
formas enligt figur 6.5. De bönor som hamnar under stoppet då det dras nedåt kommer åka ned i kvarnens inlopp och 
övriga lägga sig ovanpå. Efter test med kvarnen placerad i den önskade lutningen, fås indikationer på att stoppets egen-
tyngd inte räcker för att kunna placera det i rätt läge vid förflyttning av bönbehållaren. För att säkra att de åter kan sluta 
utloppet fästs dessa pinnar med fjädrar i skårorna, se figur 6.6. 

Figur 6.5. Lösning för stopp som hindrar spill av bönor då 
bönbehållare lyfts ur för påfyllning, rundad utformning ger bra flöde. 

Figur 6.6. Fjädrar har lagts till på lösning för att 
säkerställa att stoppet placeras i rätt läge vid 

förflyttning av bönbehållare.
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I ett annat projekt också initierat av Crem International utvärderas och 
utvecklas detta slutliga koncept vidare med hänsyn till interaktionen 
och gränssnittsdesignen. Eventuella förändringar av formen på det slut-
giltiga konceptet görs där för att optimera användbarheten hos kvarnen, 
se kapitel 7.1. Konceptet återfås därefter och de förändringar som gjorts 
kompletteras med de materialval och tekniska lösningsförslag som 
finns för konceptet. Det slutgiltiga konceptet modelleras upp i CAD-
programmen Pro Engineer och Autodesk Alias studio. För att kunna 
presentera ett så realistiskt koncept som möjligt kompletteras den 

olackerade prototypen, vilken är i skala 1:2, med renderingar med de 
valda materialen. 
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7.1 Förändringar – interaktion & gränssnitt   
De delar som förändrats vid utvecklingen av gränssnittet och interaktionen hos det slutliga konceptet delas in i följande; 
front, hål för filterhållare, baksida och bönbehållare. Ett krav på display tillkom även. Vilka ändringar som gjorts pre-
senteras nedan: 

Front
Kvarnens front som tidigare var helt vertikal har nu en vinkel på 3,5o som skall ge användaren en bättre betraktningsvin-
kel. Toppen på ytterfronten har höjts med 30 mm och har fått en rundning i överkant. Det skall förtydliga vart bönbehål-
laren öppnas, och rundningen ger användaren ett behagligare grepp. 

Knapp för öppning av front 
De knappar som var placerade bakom ytterfronten, för att öppna fronten, har nu sträckts hela vägen runt frontens bak-
sida. Det här skall minimera risken för att användaren missar dem vid öppning. 

Hål för filterhållare
Hålet där filterhållaren skall placeras har fått en rundning i bakkant för att underlätta vid avtorkning (figur 7.1). De gejd-
rar som håller fast filterhållaren har fått formen justerad för att leda filterhållaren in i filterhålet (figur 7.2).

Figur 7.1.  Rundning i bakkant vid hål för 
filterhållare för underlättad avtorkning.

Figur 7.2.  Gejdrar utformade för att leda 
filterhållaren in i filterhålet.
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Baksida
Strömbrytaren på kaffekvarnens bakstycke har justerats genom att flytta ut den en bit, vilket skall ge en ökad förståelse 
för att det är en tryckknapp. Då strömmen till kvarnen är påslagen lyser den grönt, annars är den släckt. För att lättare 
kunna ta loss bakstycket när skruvarna lossats finns nu ingröpningar mellan bakstycke och bottenplatta. 

Bönbehållare
Bönbehållaren som är löstagbar har för att underlätta vid rengöring för-
setts med ingröpningar på sidorna för att ge bättre grepp. Se figur 7.3. 

Display
Ett nytt krav från Crem International uppkom då gränssnittet var under 
utveckling. En tryckkänslig display skall användas på kvarnen och den har 
en storlek på 5.4 x 7,2 mm. Displayen skall aktiveras vid insättning av filter 
för att ge feedback till användaren om att detta gjorts rätt. För att sedan 
uppmärksamma användaren på att malningen är klar, skall filtret puttas 
ut igen.

Figur 7.3. Handtag på bönbehållare för att under-
lätta vid urlyftande.
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7.2 Slutligt koncept
Kvarnens olika delar gås i tur och ordning igenom för att förklaras närmare och visa hur 
de ändringar som presenterades i kapitel 7.1 kompletteras med materialval och tekniska 
lösningar. 

Chassi
Chassits utformning behålls som tidigare med endast en mindre ändring, framsidan får 
en radie för att mjuka upp formen lite, se figur 7.4. 

De två sidostyckena samt bottenplattan tillverkas i lättbetong då detta är ett mycket bra 
material med hänsyn till montering, tillverkning, miljö och de estetiska önskemål som 
finns uppsatta för produkten. Det ger ett stabilt intryck och skapar balans till höjden. För 
att skapa en enhetlighet mellan front och bakstycke tillverkas båda dessa i ek och betsas 
mörkt med valmöjlighet till andra material. I filterhålet beläggs plåten med en ekfaner i 
samma kulör för att öka enhetligheten ytterligare. Fronten delas naturligt av i två delar 
genom filterhålet, samt att den övre delen delas i sin tur i två. En blank svart plast utgör 
den nedre delen av denna, se figur 7.5, där display skall fästas. 

Då det var ett krav att kvarnens högspänningsdelar endast skall kunna nås med skruv-
mejsel fick detta gå före önskemålet om att inga synliga skruvhuvuden skall finnas på 
kvarnen. Antalet skruvar som syns har dock minimerats för att tillgodose önskemålet så 
gott som möjligt. De två som syns är de som håller bakstycket på plats och hindrar att 
högspänningsdelarna nås utan ansträngning. 

Bakstycke  
För att skapa enhetlighet och förenkla vid reparation eller service är bakstycke och topp 
tillverkat i ek sammanfogat till en del, se figur 7.6. Då elektronik eller kvarn och motor 
behöver nås, lossas de två skruvar i dess nederkant och hela bakstycket kan plockas bort. 
Genom att båda delar tas bort i ett behövs inte längre två steg för detta.

Figur 7.4. En radie på framsidan 
för att mjuka upp.

Figur 7.5. Frontens nederdel i blank 
plast där display monteras.
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Då det under studien kunde observeras att många av de kaffekvarnar som används idag placeras med baksidan mot 
kunden syns de lufthål som krävs för ventilation mycket tydligt. Då det inte skulle fungera att dölja dem helt utan att 
luftflödet påverkas utgör de nu istället en del av uttrycket. Fem stycken två mm breda spår fräses i bakstycke och topp. 
De löper längs hela baksidan och en bit in på ovansidan. Detta förstärker intrycket av höjden av kvarnen samt flödet 
som önskas med utformningen. Det uttryck som skapas med de raka långa linjerna både här och på front stämmer väl 
överrens med det som eftersträvats, exklusivitet. Att de löper längs hela baksidan har även en funktionell betydelse då 
det tillåter bättre cirkulation av luft till utrymmet för motorn. 

Display 
I den plastdetalj som utgör en av de två delar av övre fronten fräses ett hål i mitten ut för den tryckkänsliga displayen, 
för att få denna att hamna i linje med ytterkanten. Hela plastdetaljen beläggs sedan med en tunn plastfilm för att dölja 
skarvar och på så sätt också förenkla vid avtorkning. 

Figur 7.6. Bakstycke och topp i ek är sammanfogat till en del och lossas med två skruvar i nederkant vid service och 
reparation. 



5657

Dess elektronikkort fästs innanför displayen där ett utrymme för detta är 
avsett. Genom programmering kan val som antal koppar och kornstorlek 
ställas in, vilket var ett önskemål som sattes upp i utvecklingsarbetets bör-
jan. Användaren skall kunna mala mellan 4 och 34 koppar och även välja 
kornstorlek efter den bryggmetod som önskas användas. Displayen skickar 
signaler till kvarnen om hur lång tid den skall mala för att få rätt mängd 
koppar. 

Front
Utöver den del displayen utgör tillverkas den övre fronten i två delar. Den 
yttre fronten är tillverkad i ek och fronten bakom denna i transparent plast. 
Se figur 7.7. Fronten tillverkas i två delar för att synliggöra bönbehållaren 
och visa bönorna för användaren. Det är inte enbart för utsmyckning utan 
ger samtidigt användaren information om hur mycket bönor som finns i 
bönbehållaren. De två delarna är sammanfogade till en front som är fast 
monterad på två armar som vid öppning för påfyllning, för den utåt och 
nedåt i en mjuk rörelse. 

Knapp för öppning av front 
Som kapitel 6 visar krävs ett servo för att uppnå den önskade rörelsen utan 
att större handkraft krävs. En knapp finns därför placerad på baksidan av 
ytterfronten för att öppna för påfyllning. Denna knapp aktiverar servot som 
styr armarnas rörelse. För att inte riskera att knappen trycks in ojämnt och 
inte skickar någon signal till servot monteras en tryckkänslig knapp istäl-
let, se figur 7.8 Denna programmeras att vid tryck med fronten i stängt läge 
starta servot och köra det tills front och bönbehållare hamnar i yttersta 
läget, vid tryck igen går servot åt motsatt håll och för bönbehållaren till-
baka till sitt ursprungliga läge.

Figur 7.7. Ytterfront i ek och transparent plast för 
att visa bönor i bönbehållare.

Figur 7.8. En tryckkänslig knapp för att öppna 
lucka vid bönpåfyllning
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Påfyllning bönor
För att komma ifrån dagens påfyllningsmetod, där spill av bönor förekommer, har ett nytt sätt för påfyllning utvecklats. 
Bönbehållaren placeras på kvarnens front och följer med denna ut och ned vid bönpåfyllning. Genom att hela bönbehål-
laren följer med i denna rörelse utförs påfyllning på en lägre höjd än hos Kvarn Original, och vid ihällning av bönorna i 
behållaren fås även ett större utrymme. Då bönbehållaren först åker upp och sedan ut och ned är den utformad för att 
inte gå ända upp till kanten, den skulle annars slå i överkanten och inte kunna åka ut. 

Gejdrar
Malning sker som bekant direkt i filterhållaren, och för att hålla detta på plats placeras gejdrar i rostfritt stål i plåten 
som fungerar som tak i filterhålet. Gejdrarna är flexibla för att kunna anpassas till filterhållare av andra märken än Crem 
International, vilket var ett krav som sattes upp i början av projektet. Detta fungerar genom att en fjäder kopplar dem 
samman vid urfrästa spår i hyllplanet. 

Från utvecklingsarbetet med gränssnitt och interaktion önskas funktionen att då filterhållaren sätts på plats inför maln-
ing skall displayen lysa upp. När malning sen är avslutad puttas filtret ur sitt läge och åker ut en liten bit. Denna funktion 
löses genom att en knapp trycks in fastnar där då filterhållaren placeras i rätt läge. En signal skickas då till displayen att 
filterhållare är på plats och malning kan utföras då displayen aktiveras. När malningen sedan är klar skickas en signal 
från displayen till knappen och utlöser denna. Knappen knuffar då ut filterhållaren till sitt tidigare läge och displayen 
släcks. 

Bottenplatta 
Bottenplattan tillverkas i betong då det ger möjlighet till enkel montering av kvarnen, det skruvas samman med sidosty-
ckena och front. Ett annat material kan användas, men för att kunna placera en sladdvinda i bottenplattan krävs det att 
det finns ett hålrum i bottenplattan. Genom att välja lättbetong som är ett gjutmaterial kan därför materialspill mini-
meras vid tillverkningen. Sladdvindan placeras i foten för att tillgodose det önskemål i kravspecifikationen om smidig 
förvaring av strömsladd. För att vira in sladden dras den aningens utåt och släpps sedan för att åka in. Detta underlättar 
vid förflyttning och då kvarnen placeras i sin rätta miljö kan sladden dras ut till önskad längd för att slippa en lång sladd 
som tar plats bakom kaffekvarnen. Med en sladdvinda kan även en längre sladd fås vilket inte begränsar användaren vid 
placering av kvarnen. Sladden uppskattas till att vara två meter på den nya kaffekvarnen. Som kravspecifikationen visar 
är det ett krav enligt UL-normen att strömsladden skall vara fast, genom lösningen med sladdvinda kan detta fortfarande 
tillgodoses. Sladdvindan fästs på en platta i trä som försänks i betongen, i denna platta fästes även de fötter kvarnen står 
på. Urgröpningar på undersidan av bottenplattan fungerar  som handtag vid förflyttning av kvarnen, se figur 7.9.
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Fötter
På den träplatta som försänks i bottenplattan i betong sitter fyra fötter som kvarnen står på. Fötterna är som plattan 
tillverkade i massiv ek där den del som är i kontakt med bänkytan är tillverkad i ett vibrationsdämpande material som 
exempelvis uretancellplast. Se figur 7.10. 

Samma material används som ett stöd mellan motor och upphängning för att förhindra att missljud uppstår. 

Motor & Malverk
Under kapitel 6.1 gjordes tester på om malningskapaciteten försämras då kvarnen monteras med en lutning. Den vinkel 
som testet utfördes med var 650,  men då den största vinkeln som kan påverka djupet är 520, används denna vinkel, se fig-
ur 7.11. Motor och kvarn monteras på stöd i plåt med ett mellanlägg i samma vibrationsdämpande material som används 
i fötterna på kvarnen. Detta för att dämpa de vibrationer som uppstår vid malning och på så sätt förhindra att missljud 
uppstår. Kravet som sattes upp om att motorn under normal användning inte kunna överhettas, tillgodoses genom att 
en high limit switch monteras på höljet till motorn. Denna slår av strömmen till motorn då höljet når en temperatur av 
700 C, för att eliminera risken för brand och möjliggöra avkylning.

Figur 7.9. Urgröpningar i bottenplattan fungerar som handtag vid 
flytt.

Figur 7.10. Gummibeklädda träfötter. 
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Elektronik
För den elektronik som finns i kvarnen har ett utrymme skapats under motorn samt i väggen mellan fot och bakstycke 
i trä. För att användaren inte skall nå detta utan att lossa minst en skruv med mejsel, vilket var ett krav uppsatt av Crem 
International, har en platta i plåt placerats längs med kvarnen som monteras i sidostyckena av betong. Användaren kan 
då inte nå elektroniken när front och bönbehållare åker ut för påfyllning av bönor. 

Vikt
Genom att se hur stor volym modellens olika delar har används programmet Pro Engineer i vilket den modellerats. För 
att sedan räkna ut vikten för de olika delarna och försäkra att maxvikt inte uppnås, används den högsta densitet för lät-
tbetong 600 kg/m3 och 720 kg/m3 för ek. Se vikt i kg i tabell 7.1. 

Tabell 7.1. Vikt i kg för kaffekvarnens olika delar. 

Sidostycken:  3,2 kg
Bottenplatta:  0,7 kg
Trästycken:  2,6 kg
Motor:  8,0 kg

Den totala vikten för dessa delar blir 14,5 kg. Övriga delar antas inte tillsammans få en vikt som uppnår 3,5 kg och 
därmed  överstiger inte den totala vikten 18 kg. 

Övriga delar
De delar som är monterade inuti i kvarnen, vars syfte är att hålla kvarn och övriga inre komponenter uppe, tillverkas i 
plåt. Dessa bockas för att på bästa sätt uppfylla sitt syfte (figur 7.11). Ytterkanterna bockas även in så att montering med 
skruv på detta sätt kan döljas.
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Hur kvarnens alla delar kommer att placeras i förhållande till varandra visas i figur 7.12 och kvarnens grundmått kan ses 
i figur 7.13.

Den kaffekvarn som utvecklats har ett uttryck som skiljer sig från Crem Internationals nuvarande produkter. Det raka 
kantiga formspråket är utformat för att ge en känsla av exklusivitet, vilken förstärks av de funktioner kvarnen utrustats 
med. Hur påfyllning av kaffebönor sker kan ses i figur 7.14. Krav på att följa amerikanska och svenska standarder har 
uppfyllts genom de materialval som gjorts samt genom ett överhettningsskydd. Med kvarnens dolda teknik, dess släta 
ytor och skarpa kanter har en första produkt i en ny produktlinje för Crem International skapats. En kollage av bilder 
på det färdiga konceptet kan ses i figur 7.15. och 7.16 samt den färdiglackerade prototypen i skala 1:2 kan ses i figur 7.17.

Figur 7.11. Bockade plåtdetaljer som håller kvarn, motor och övriga inre komponenter.
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Figur 7.12. Placering av kvarnens detaljer.
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Figur 7.13. Kaffekvarnens grundmått.
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Figur 7.14. Öppning av bönbehållare 
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Figur 7.15. Det färdiga konceptet. 
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Figur 7.16. Det färdiga konceptet. 
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Figur 7.17. Prototyp i skala 1:2 framtagen och lackerad av Crem International.  
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Crem Internationals kaffekvarn avsedd för bryggkaffe inom HoReCa-sektorn skulle tillsammans med företaget i detta 
arbete vidareutvecklas. Företaget hade vid projektets start inte någon direkt problemformulering gällande kaffekvar-
nen, utöver det att dess form inte är så tilltalande och exklusiv som de önskar. Då gruppen önskade mer utav projektet 
än enbart ett nytt formspråk gjordes en undersökning av dagens produkter samt användarens åsikter och hantering av 
dessa. Detta medförde att brister hos den nuvarande kvarnen kunde ses och en problemformulering ställas upp. Då 
dessa problem inte formulerats av företaget anser vi att projektet blev väldigt brett och inte begränsat nog. Anledningen 
till detta är förmodligen att vi själva hade svårt att se att formspråket skulle vara tillräckligt i sig att utveckla. Vi hittade 
därför själva problem att lösa, vilket i sin tur till slut ledde fram till en mer genomtänkt produkt då förslag till funktions-
lösningar också har utvecklats. 

I denna rapport har processen för projektet behandlats där en förstudie lade grunden för det fortsatta utvecklingsarbe-
tet. Här utfördes bland annat en semistrukturerad intervju med slutkunden där en intervjuserie av olika sorters frågor 
gällande kaffekvarnen ställdes. Detta gav nyttig information om hur kunden arbetar med kvarnen samt positiva och 
negativa synpunkter om den kvarn de använder. Synpunkterna gav bra insikt om vilka områden utvecklingsarbetet 
skulle inriktas på samt vilka avgränsningar som kunde göras. Trots att det endast var två av de intervjuade slutkunderna 
som använde den sortens kvarn som utvecklats, ansågs informationen som framkom intressant och användbar. Då inte 
intervjuerna utfördes med slutkund för hotell, restaurang och catering så framgick inte just deras kommentarer och syn-
punkter, vilket kunde ha varit bra eftersom det är den sektor som detta projekt inriktas mot. Men genom att intervjuerna 
istället utfördes med både mindre och större caféer tros ändå så pass mycket fördelaktig information framkommit för 
att leda det fortsatta utvecklingsarbetet vidare. Då intervjuerna utfördes kunde valet av tidpunkt övervägts mer noga för 
att få möjlighet att observera användaren bättre. Då hade ett färre antal användare kunnat studeras då all information 
kunde fås från dessa. Det var dock svårt att hitta användare som hade en längre stund att avvara och vi valde då att gå till 
fler olika ställen för att få fram så mycket information som möjligt. 

De metoder som användes under förstudien var viktiga för att se att utvecklingsgruppen hade samma mål och visioner 
för projektet som företaget. Detta spelade större roll än vad vi vid projektets början trodde då vi fick känslan av att ha 
samma bild av vad som skall uppnås, men då det senare visade sig att det fanns vissa skillnader. Därför hade det varit 
bra att kontinuerligt uppdatera de medel som används för att stämma av med företaget, speciellt då vissa krav ändrades 
med tiden. 



68 6969

Konceptgenereringen tog vid där förstudien avslutades och ett antal designmetoder tillämpades för att generera så mån-
ga koncept som möjligt. Det vi kan se i efterhand är att fler inspirationsbilder på exklusiva produkter kunde ha använts 
redan från början. De bilder som användes borde ha valts ut i konsultation med slutanvändaren för att få reda på vad 
de anser vara exklusivt och inte bara lyssnat till företaget. Det hade varit en tillgång att få återkomma till de intervjuade 
och få synpunkter om det koncept som framtagits för att få bekräftat att deras önskemål och behov tillgodosetts. En bra 
respons ficks istället från företagsrepresentanten som tyckte att konceptet hade rätt uttryck och uppfyllde de krav som 
fanns projektet. 

Då studien av material var avslutad och material valts ut fördes en diskussion med handledaren på Skövde Högskola om 
detta. Han rådde till oss att noggrant tänka över beslutet om var det tyngre materialet skulle användas, för att inte skapa 
obalans i produkten. Det som avgjorde placeringen var av estetiska, tillverknings- och monteringsskäl. Lättbetong val-
des utifrån den studie som gjordes över material då det var det mest passande utifrån de kriterier som fanns. Först mot 
projektets slut fick vi information om att detta kan vara ett relativt poröst material och i vissa fall inte tillräckligt hållfast. 
Det är något som behöver studeras närmare, men möjlighet till att öka hållfastheten i ytan finns genom att ytbehandla 
materialet. Ett alternativ till lättbetong är gjutmarmor. Det är ett material vars hållfasthet inte är ett problem och som 
erbjuder samma monterings- och tillverkningsmöjligheter. Gjutmarmor är ett material som är på framfart inom badru-
msindustrin med möjlighet till att välja både färg och ytstruktur. Kvarnen kan då anpassas till kundens önskemål, men 
detta är nödvändigtvis inte något som enbart är positivt. Den känslan som önskades med betongen kan då gå förlorad. 
Gjutmarmor är ett material som blir allt mer populärt, vilket gör att det inte känns lika oväntat att använda som betong. 
Den ”wow”-känsla som eftersträvas uppnås då kanske inte. 

Projektet har resulterat i ett välarbetat koncept där alla beslut som tagits grundats på de studier som utförts. Vi är nöjda 
med det koncept som tagits fram och att vi trots en bristande kommunikation lyckats uppfylla de krav och den känsla 
som av företaget önskades med produkten. Att företaget var villiga att ta fram en prototyp och även lackera denna ser vi 
som ett bra bevis på att de är nöjda med det resultat vi kommit fram till. En kaffekvarn som i både formspråk och funk-
tion skiljer sig från de befintliga som kan leda till en nystart för kommande produkter. 



71Referenser



7171

Baxter, M. R. (1995) Product design: Practical methods for the systematic development of new products (1:a upplagan).  
 London : Chapman & Hall
Beizer, B. (1995) Black-Box Testing: Techniques for Functional Testing of Software and Systems. John Wiley & Sons 
Benyon, D., Turner, S. & Turner, P. (2005) Designing interactive systems: People, activities, contexts, technologies. 
 Addison Wesley Publishing Company
Breakwell, G. M., Hammond, S. & Five-Schaw, C. (2000) Research methods in psychology (2:a upplagan). 
 London: SAGE Publications
Burström, P. G. (2007) Byggnadsmaterial- uppbyggnad, tillverkning och egenskaper (2:a upplagan). 
 Lund: Studentlitteratur AB
Crem International AB (2009) Affärsidé. Crem International AB. 
 Tillgänglig på Internet: http://www.creminternational.se/default.asp?h=10&m=13&u=&uu= 
 [Hämtad 2009-03-17]
Cross, N. (2006) Engineering design methods: strategies for product design (3:e upplagan). Chichester, UK: Wiley
Dahlgren, T. Wistrand, S. Wiström, M. (2004) Nordiska träd och träslag (4:e upplagan). 
 Stockholm: Arkitektur förlag AB
Engström, B. (2007) Beräkning av betongkonstruktioner (1:a upplagan). Göteborg: Avdelningen för konstruktionsteknik,        
 Chalmers Tekniska Högskola
NSF (2009) Tillåtna material i kontakt med livsmedel
 Tillgänglig på Internet: http://nsf.com/business/plastics_piping/index.asp?program=PlasticsPipSysCom
 [Hämtad 2009-06-10]
Repstad, P. (1999) Närhet och distans (Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap) (3:e upplagan). 
 Lund: Studentlitteratur AB
Strömvall, H-E. (2002) Producera i plast (1:a upplagan). Borås: Industrilitteratur AB
Ullman, D. (2002) The Mechanical Design Process (3:e upplagan). Mcgraw-Hill Education: Europe 
Ulrich, K. T. & Eppinger, S. D. (2007) Product design and development (4:e upplagan). USA: McGraw-Hill Education
Österlin, K. (2003) Design i fokus för produktutveckling: Varför ser saker ut som de gör? ( 1:a upplagan). Malmö: Liber 



Bilageförteckning
Bilaga 1. Kravspecifikation från Crem International
Bilaga 2. Funktionsanalys
Bilaga 3. Kravspecifikation
Bilaga 4. PNI
Bilaga 5. Kombination av koncept
Bilaga 6. Pugh’s konceptvalsmatris
Bilaga 7. Studie av träslag



Företag:

Crem 
International

Kravspecifikation för:

Utveckling av kaffekvarn för HoReCa-sektorn

Sida: 1(2)

Utgåva: 1

Datum: 090316

Justering K= Krav
Ö = Önskvärt Krav Kommentarer

K
1. Storlek
1.1. Kvarnen skall utformas för att passa alla 1,8 liters bryggare.

K
2. Vikt
2.1. Kvarnens totala vikt skall inte överstiga 18 kg. 

K
K
K
K

3. Säkerhet
3.1.Malverket skall inte kunna nås av användaren.
3.2.Användaren skall inte kunna skada sig på kvarnen.
3.3.Kvarnen skall under normal användning inte kunna överhettas.
3.4.Kvarnens högspänningsdelar skall endast kunna kommas åt 
genom att ta bort skyddshölje med skruvmejsel. 

3.3.Normal an-
vändning avser 
maximal maltid på 
3 min, där kvarnen 
ej övertäcks.

K

K
K

Ö

4. Funktion
4.1. Kvarnen skall vara avsedd för att mala kaffebönor inom HoReCa-
sektorn.
4.2. Behållaren för bönor skall kunna fyllas på med/hålla 2 kg bönor.
4.3. Fästen för filterhållare skall vara anpassade till filterhållare 90 
mm samt att det skall passa konkurenters.
4.4. Kvarnen skall mala 4-34 koppar kaffe under en malning. 

K

Ö
Ö
Ö

5.Formgivning
5.1.Kvarnen skall frångå Crem Internationals andra produktlinjer 
och formspråk.
5.2.Kvarnen skall inge en känsla av exklusivitet och kvalitet.
5.3.Kvarnen skall kunna tillverkas i olika färger.
5.4.Inga synliga skruvhuvuden skall finnas på kvarnen.

Bilaga 1

Kravspecifikation - Crem International



Företag:

Crem 
International

Kravspecifikation för:

Utveckling av kaffekvarn för HoReCa-sektorn

Sida: 2(2)
Utgåva: 1

Datum: 090316

Justering K= Krav
Ö = Önskvärt Krav Kommentarer

K
K

K

Ö
K

6. Material
6.1. Kvarnen skall vara tillverkad i miljöanpassat material.
6.2. Materialen skall klara de skakningar och temperaturhöjningar 
som uppstår vid malning.
6.3. Komponenter och maskindelar till kvarnen kommer att väljas 
ur Crem Internationals standard komponent lista.
6.4. Materialet skall uppnå NFS kvalitetsstämpel.
6.5. Bönbehållaren skall formsprutas.

6.3 Komponenter 
som malverk och 
skruvar, M4 & M8. 

6.4 Material såsom 
PE (etenplast), PP 
(polypropen), PBT 
(butylenterefta-
latplast) och PET 
(polyetylenterefta-
lat)

Ö
K

7. Service
7.1. Det skall vara lätt att komma åt malverket vid reparation.
7.2. Kvarnen skall vara lätt att montera och demontera.

K
K
K
K

8. Strömtillförsel
8.1. Anslutningen mellan strömkabel och maskin skall vara fast.
8.2. P=450 W; 110 - 230 VAC
8.3. IIC
8.4. UL-norm och EN-norm

8.1 Ett överhet-
tningsskydd, High 
limit switch.

8.2 Såsom en slad-
dvinda i kvarnens 
fot.

K
9. Komponenter
9.1. Chassit ska skydda känsliga komponenter. 

9.1 Tex. Förhindra 
vatteninträngning.

Bilaga 1
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Funktion Klass 1) Prioritet 2) Anmärkning
Mala Bönor HF N
Motta Spänning DF N 110 - 230 V

Medge Rengöring DF N
Tåla Vatten DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Förtydliga Funktionerna SF Ö
Vara Modulanpassad
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N

Projekt: Utveckling av kaffekvarn för offentlig miljö
Detalj: Hela produkten
Datum: 2009-03-19

Projekt: Utveckling av kaffekvarn för offentlig miljö
Detalj: Behållare för bönor
Datum: 2009-03-19

1) HF = Huvudfunktion, SF = Stödfunktion, DF = Delfunktion   2) N = Nödvändig, Ö = Önskvärd, O = Onödig

Funktion Klass 1) Prioritet 2) Anmärkning
Hålla Bönor HF N Max 2 kg

Medge Bönpåfyllning DF N
Medge Rengöring DF N
Tåla Vatten DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Underlätta Service DF Ö Vara löstagbar?

Underlätta Användandet DF Ö
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N

Funktionsanalys

Bilaga 2



Funktion Klass 1) Prioritet 2) Anmärkning
Underlätta Uppfångning HF N Av malet kaffe

Förhindra Spill DF Ö
Medge Rengöring DF N
Tåla Vatten DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Underlätta Användandet DF Ö
Förtydliga Funktionerna SF Ö
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N

Projekt: Utveckling av kaffekvarn för offentlig miljö
Detalj: Fäste för filterhållare
Datum: 2009-03-19

Projekt: Utveckling av kaffekvarn för offentlig miljö
Detalj: Knappar och display
Datum: 2009-03-19
Funktion Klass 1) Prioritet 2) Anmärkning
Underlätta Användandet HF N
Reglera Mängd DF N Antal malda koppar

Underlätta Service DF Ö Informera om fel

Visa Status DF Ö Ange mängd bönor kvar

Förtydliga Funktionerna DF Ö
Medge Rengöring DF N
Tåla Vatten DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N

1) HF = Huvudfunktion, SF = Stödfunktion, DF = Delfunktion   2) N = Nödvändig, Ö = Önskvärd, O = Onödig

Bilaga 2

Funktionsanalys



Funktion Klass 1) Prioritet 
2)

Anmärkning

Erbjuda Plats för komponenter HF N Bönhållare, Malverk, motor, sladd, kret-
skort

Skydda Känsliga komponenter HF N Malverk, motor, kretskort

Äga Fästen För filterhållare

Äga Smidig förvaring Av strömsladd

Medge Rengöring DF N
Tåla Vatten DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Förhindra Vatteninträngning DF N
Underlätta Service DF Ö
Underlätta Användandet DF Ö
Förtydliga Funktionerna SF Ö
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N

Projekt: Utveckling av kaffekvarn för offentlig miljö
Detalj: Chassi
Datum: 2009-03-19

1) HF = Huvudfunktion, SF = Stödfunktion, DF = Delfunktion   2) N = Nödvändig, Ö = Önskvärd, O = Onödig

Bilaga 2

Funktionsanalys



Företag:
Crem 

International

Kravspecifikation för:

Utveckling av kaffekvarn för HoReCa-sektorn

Sida: 1(3)
Utgåva: 2
Datum: 090316

Justering K= Krav
Ö = Önskvärt Krav Kommentarer

K
1. Storlek
1.1. Kvarnen skall utformas för att passa alla 1,8 liters bryggare.

K
2. Vikt
2.1. Kvarnens totala vikt skall inte överstiga 18 kg. 

3.5 Tillagd 2009-05-24
3.6 Tillagd 2009-05-24
3.8 Tillagd 2009-05-24
3.9 Ändrat 2009-05-24
3.10 Ändrat 2009-05-24
3.11Ändrat 2009-05-24
3.12 Ändrat 2009-05-24

K
K
K

Ö

Ö

K
K

Ö
K
K
K
K

3. Säkerhet
3.1. Malverket skall inte kunna nås av användaren.
3.2. Användaren skall inte kunna skada sig på kvarnen.
3.3. Kvarnen skall under normal användning inte kunna
       överhettas.
3.4. En sensor och programmering av mjukvaran skall
       finnas som förhindrar att filtret överfylls.
3.5. En brytare skall aktivera displayen då filtret sätts
       i fästena.
3.6. Det skall inte gå att mala bönor då inte filtret är isatt.
3.7. Kvarnens högspänningsdelar skall endast
       kunna kommas åt genom att ta bort skyddshölje med 
       skruvmejsel. 
3.8. Då luckan till kvarnen öppnas skall malning omöjliggöras. 
3.9. P=450 W; 110 - 230 VAC
3.10. IIC
3.11. UL-norm
3.12. EN-norm

3.3. Normal använd-
ning avser maximal 
maltid på 3 min, där 
kvarnen ej övertäcks.

3.10 Överrhettnings-
skydd, High limit 
switch.

Kravspecifikation 

Bilaga 3



Företag:
Crem 

International

Kravspecifikation för:

Utveckling av kaffekvarn för HoReCa-sektorn

Sida: 2(3)
Utgåva: 2
Datum: 090316

Justering K= Krav
Ö = Önskvärt Krav Kommentarer

4.1 Tillagd 2009-05-24
4.4 Tillagd 2009-05-24 K

K

Ö

K
Ö

4. Funktion
4.1. Kvarnen skall vara avsedd för att mala kaffebönor inom
       HoReCa-sektorn.
4.2. Behållaren för bönor skall kunna fyllas på med/hålla 2 kg
       bönor.
4.3. Fästen för filterhållare skall vara anpassade till filterhållare  
       90 mm samt att det skall passa konkurenters.
4.4. Kvarnen skall mala 4-34 koppar kaffe under en malning. 
4.5. Det malda kaffet skall fördelas jämt i filtret.

K

Ö
Ö
Ö

5. Formgivning
5.1. Kvarnen skall frångå Crem Internationals andra produktlinjer 
och formspråk.
5.2. Kvarnen skall inge en känsla av exklusivitet och kvalitet.
5.3. Kvarnen skall kunna tillverkas i olika färger.
5.4. Inga synliga skruvhuvuden skall finnas på kvarnen.

6.1 Tillagd  2009-03-20
6.4 Tillagd 2009-04-21 K

K

K

Ö
K

6. Material
6.1. Kvarnen skall vara tillverkad i miljöanpassat material, såsom 
naturmaterial. 
6.2. Materialen skall klara de skakningar och temperaturhöjningar 
som uppstår vid malning.
6.3. Komponenter och maskindelar till kvarnen kommer att väljas 
ur Crem Internationals standard komponent lista.
6.4. Materialet skall uppnå NSF kvalitetsstämpel.
6.5. Bönbehållaen skall formsprutas

6.1 Naturmaterial 
såsom lättbetong 
och massivt trä.

6.3 Komponenter 
som malverk och 
tex skruvar, M4 och 
M8. 

6.4 Material såsom 
PE, PP, PBT, PET

Kravspecifikation 
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Företag:
Crem 

International

Kravspecifikation för:

Utveckling av kaffekvarn för HoReCa-sektorn

Sida: 3(3)
Utgåva: 2
Datum: 090316

Justering K= Krav
Ö = Önskvärt Krav Kommentarer

7.1 Kommentar tillagd 
2009-03-20
7.2 Ändrat K till Ö 
2009-04-16
7.3 Tillagd 2009-03-20 

K
K

K

7. Underhåll
7.1. Kvarnens hölje skall vara lätt att torka av.
7.2. Det skall vara lätt att komma åt att rengöra malverket i 
kvarnen.
7.3. Bönbehållaren skall enkelt kunna rengöras

7.1 Skall tåla vatten 
och rengörings-
medel.

7.3 Skall tåla vatten 
och rengörings-
medel.

Ö
K

8. Service
8.1. Det skall vara lätt att komma åt malverket vid reparation.
8.2. Kvarnen skall vara lätt att montera och demontera.

9.2 Tillagd 2009-05-24

K

Ö

9. Strömtillförsel
9.1. Anslutningen mellan strömkabel och maskin skall vara 
fast.
9.2. Smidig förvaring av strömsladd skall vara möjlig.

9.2 Såsom en slad-
dvinda i kvarnens 
fot.

10.1 Tillagd 2009-03-20
10.2 Tillagd 2009-05-24

K
Ö

10. Komponenter
10.1. Chassit ska skydda känsliga komponenter. 
10.2. Ny öppning av lucka för bönpåfyllning.

10.1 Tex. Förhindra 
vatteninträngning.

10.2 Mjuk och 
smidig, dämpad 
rörelse.

Kravspecifikation 
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Stabil

Bönlinje

Formen gör att den är lättavtorkad

Lite platt, inga “porsche-linjer”

Sjunker vid minskning av bönor -> ser alltid fylld ut och visar då 

tydligt när den behöver fyllas på

Rund form

+

+

+

-

*

*

 

+

+

+

+ 

+

+ 

*

*

Stabil

Passar med de kaffebryggare som sågs under intervjuer

Gott om utrymme för display och knappar 

Lätt att torka av

Kompakt -> Spar plats

Raka enkla linjer - exklusivitet - önskemål från Crem International

Den ger känslan av att ta lite plats

Hur fungerar påfyllning av bönor?

Lätt att torka av under filter

Passar med andra café och restaurantmaskiner

Mycket tydlig bönlinje

Fasning gör det enkelt att torka av platta

Fasning gör det enkelt att torka av bord

Fötter gör det svårt att torka av under kvarnen

Igenkännande av espressomaskinerna då bönbehållare syns högst upp

Lösning för filterhållare

Böj vid kaffeutsläpp -> Kompakt men ej tråkig eller “stabbi”

Låda för bönpåfyllning

+

+

+

+ 

+

- 

*

*

*

*

PNI
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Tydlig bönlinje

Ser stabil ut

Lättavtorkad platta

Mycket transparant material -> synliga bönor

Bönlinjen - ett snyggt sätt att få ett lock

Bönbehållaren välvd - svårare vid rengöring inuti

Mysig form

+

+

+

+ 

+

-

*

+

+

+

+ 

+

+

+ 

*

Många spännande former

Ser stabil ut

Tydlig bönlinje

Kant vid bottenplatta - bra vid bänkavtorkning

Bra med plats för display

Ser slimmad ut -> ej större än nödvändigt

Utsvängning vid foten ->stabil men mjuk känsla

Hur går bönpåfyllning till?

Ser stabil ut

Lättavtorkad platta

Ser vad som är bönbehållaren -> inga tvivel vid påfyllning

Utséende av en kaffebryggare för hemmabruk

Nytänk för filterhållare

Organisk form

+

+

+

- 

*

*

PNI
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Nedgropningar i brickan -> ser inte smutsen

Bra avtorkning då den har en följsam form

Platta kan tas ut att diska

Bra avtorkning på arbetsyta pga “foten”

Svår avtorkning på arbetsytan då foten är rund

Onödigt många steg vid rengöring

Onödig funktion

Intressanta former

+
+
+
+
-
-
-
*

Valmöjlighet till att ha bricka eller ej

Lättåtkomlughet till arbetsbänk

Ännu en detalj som kan gå sönder

Svårt att få kvalitetskänsla med denna funktion

Konstruktionssvårigheter

Extra monteringskostnad vid tillverkning

+

+

- 

-

-

-

 

Passar med espressomaskiner

Lätt att förstå - enkla knappar

Stabil (tungt utséende)

Lättavtorkade ytor

Snygg “bönvisare”

Svårt att torka på bänken under kvarnen pga de runda kanterna

Svårt att torka av under filter

Retrokänsla

Första intryck - ser oavancerad ut

Plats för display

+

+

+

+

+

-

-

* 

*

*

PNI
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Smidigt med en skrapa som skrapar bort kaffet

Ännu en detalj som kan gå sönder

Måste rengöra skrapan -> onödig funktion?!

Begränsar utformning av produkt

Automatisk?

+

-

-

-

*

Olika storlekar på fästen -> större användningsområde

Svårt att torka av - otacksamma former

Intressant form

+

-

*

Jobbigt galler

Espressofeeling

Intressanta former

Böndisplay

Vinkla display eller bottenplattan för bättre syn

- 

*

*

*

*
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Pugh’s konceptvalsmatris

Bilaga 6

1. Nytänk i formspråk.
2. Kvarnen skall ta lite plats.
3. Höljet skall vara lätt att torka av.
4. Bottenplatta som är lätt att rengöra.
5. Bönbehållare som enkelt kan rengöras
6. Påfyllning av bönor kan ske enkelt.

Totalt:
Plats:
Fortsätta?

+
+
-
+
0
+

3
1

Ja (Kombinera)

0
0
0
+
-
+

1
3

Nej

+
-
-
0
-
0

-2
7

Nej

KRITERIER:

0
+
-
+
+
0

2
2

Ja (Kombinera)

1. Nytänk i formspråk.
2. Kvarnen skall ta lite plats.
3. Höljet skall vara lätt att torka av
4. Bottenplatta som är lätt att rengöra.
5. Bönbehållare som enkelt kan rengöras
6. Påfyllning av bönor kan ske enkelt.

Totalt:
Plats:
Fortsätta?

-
0
+
+
-
+

2
2
Ja

0
0
+
+
-
0

1
3
Ja

KRITERIER:



Pugh’s konceptvalsmatris
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+
-
+
-
-
+

0
4
Ja

0
+
-
+
-
0

0
4

Ja (Kombinera)

KRITERIER:
1. Nytänk i formspråk.
2. Kvarnen skall ta lite plats.
3. Höljet skall vara lätt att torka av.
4. Bottenplatta som är lätt att rengöra.
5. Bönbehållare som enkelt kan rengöras
6. Påfyllning av bönor kan ske enkelt.

Totalt:
Plats:
Fortsätta?

0
0
0
+
+
-

1
3

Nej

-
0
+
+
-
0

0
3
Ja

1. Nytänk i formspråk.
2. Kvarnen skall ta lite plats.
3. Höljet skall vara lätt att torka av.
4. Bottenplatta som är lätt att rengöra.
5. Bönbehållare som enkelt kan rengöras
6. Påfyllning av bönor kan ske enkelt.

Totalt:
Plats:
Fortsätta?

+
-
-
+
-
-

-2
6

Nej

0
0
0
+
0
-

0
4
Ja

KRITERIER:



Pugh’s konceptvalsmatris
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KRITERIER:
0
0
0
-
-
+

-1
5

Nej

1. Nytänk i formspråk.
2. Kvarnen skall ta lite plats.
3. Höljet skall vara lätt att torka av.
4. Bottenplatta som är lätt att rengöra.
5. Bönbehållare som enkelt kan rengöras
6. Påfyllning av bönor kan ske enkelt.

Totalt:
Plats:
Fortsätta?

0
0
-
+
-
+

0
4
Ja

-
0
0
+
-
-

-1
4

Nej

1. Nytänk i formspråk.
2. Kvarnen skall ta lite plats.
3. Höljet skall vara lätt att torka av.
4. Bottenplatta som är lätt att rengöra.
5. Bönbehållare som enkelt kan rengöras
6. Påfyllning av bönor kan ske enkelt.

Totalt:
Plats:
Fortsätta?

0
0
+
+
0
-

1
3

Nej

+
-
-
+
-
-

-2
6

Nej

0
0
0
+
+
+

3
1
Ja

KRITERIER:



Alm - Almen är ett ljuskrävande träslag som växer bäst ibland friska till fuktiga, djupa och näringsrika jordar. Almens 
ved är bandporig med tydliga årsringar, samtidigt som den är hård seg och tung. Den har en vacker struktur då den kan 
urskiljas på de radiella ytorna. Hållfastheten är högre för virke med bredare årsringar. Hårdheten långs ändytan enligt 
Brinell är 6,4.

Dess fördelaktiga egenskaper virket torkar relativt fort, men en viss deformation. Har dock inga större problem med 
sprickbildning på grund av att det är tungt och segt. Virket är lätt att bearbeta, men är dock svårkluvet. Då det skall spi-
kas bör det förborras innan på grund av dess hårdhet. Limning av virket går bra. Splintveden är inte beständig mot röta 
och insekter.

Användningsområden för almvirket har genom tiderna varit för konstruktionsdetaljer, möbler och inredning speciellt 
under 40-talet. Idag varieras det beroende på om det är massivt eller ej då det kan förekomma som faner, i leksaker och 
i trösklar och parkettgolv (Dahlgren, m.fl., 2004).

Ask - Asken är det mest näringskrävande träslag som växer bäst på djupa, kalkhaltiga mulljordar. Veden är hård, seg 
och bandporig vilket medför att tydliga olikheter mellan vår- och sommarved kan urskiljas. Hållfastheten är högre där 
årsringarna är bredare hos virket. Hårdheten långs ändytan enligt Brinell 6,5.

Dess fördelaktiga egenskaper är att det är segt och relativt lätt att bearbeta. Det är även lättkluvet och kan böjas lätt vid 
upphettning. Sprickor kan uppstå lätt, eftersom virket torkar relativt snabbt. Det är inte särskilt beständigt mot röta 
samt att en viss risk för blåsbildning finns på dess yta då det ytbehandlas i förhöjda temperaturer.

Användningsområden för asken har historiskt sett använt till bärande konstruktioner för bilkarosser, järnvägsvagnar 
och flygplan på grund av dess lättböjlighet. Idag används ask till parkettgolv, ledstänger och sportredskap med mera. 
Massivt trä används till inredningar och möbler (Dahlgren, m.fl., 2004).

Avenbok - Avenbok växer där förhållandena i mulljordarna är väldränerade och friska och näringstillgången är måttlig. 
Veden är ströporig där dess utseende och struktur är gulvit, utan kärna, tung, seg och hård. Virkets årsringar är tydliga 
och karaktäristiskt vågiga. Då veden är homogen utan syndliga kärl, vilket resulterar i en massiv och glatt yta. Märg-
strålarna kan förekomma att de löper pararellt med varandra i vedens yttre delar. Dess böjhållfasthet är mycket högre än 
andra inhemska träslag samt enligt Brinell är hårdheten 7 längs med ändytan.
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Egenskaperna som påträffas hos avenbok är att virket har måttlig beständighet mot röta. Det är mycket svårt att torka 
det då stora risker finns för kraftiga deformationer. Svårt att klyva virket samt bearbeta det på grund av dess hårdhet. 
Virket kan limmas, men är svårt att ytbehandla.

Avenbokens användningsområden är genom tiderna speciellt inriktat på artiklar som utsätts för en hög påfrestning 
såsom tappar, träskruvar, valsar och andra maskindelar. Idag används det framförallt till köksutensilier, bordskivor och 
hyvelbänkar med mera (Dahlgren, m.fl., 2004).

Bok - Bok är ett skuggföredragande träslag som växer bäst på djupa mullmarker och på kalkrika lermoräner där stor 
vattentillgång bör finnas. Veden är ströporig med otydliga årsringar samt att den är hård, tung och lättkluven. Den 
har en hög böjhållfasthet och dess hårdhet överträffas endast av syrén och avenbok av de nordiska träslagen där enligt 
Brinell hårdheten uppgår till att vara 7,2 på ändytan.

Typiska egenskaper för boken är att den inte är beständigt mot röta så virket måste impregneras. Virket torkar lätt och 
snabbt, vilket resulterar i att det spricker lätt i änden samt på ytan. Deformationer bildas hos virket på grund av den stora 
krympningen. Böjligheten är god och stor samt har virket mycket goda svarvningsegenskaper. Då det skall spikas bör 
virket förborras innan på grund av dess hårdhet. Går lätt att limma och ytbehandla.

Då bokvirket inte suger åt sig några smaker eller fett används det gärna till hushållsartiklar och glasspinnar. På grund 
av dess lättböjlighet används bok till böjträstolar. Andra användningsområden är pappersmassa, järnvägsslippers och 
kölvirke för skeppsbyggnad (Dahlgren, m.fl., 2004).

Ek - Ek förekommer i två olika arter i Sverige, Skogsek och Bergsek där Skogseken är vanligast och har störst utbredning-
sområde. De båda ek arterna har ett liknande utseende, struktur samt virkesegenskaper. Eken är bandporig och porerna 
i vårveden är grova, ringformigt ordnade och synliga. Ekvirket är tungt, starkt och hårt med en mycket god slitstyrka. 
Enligt Brinell uppgår hårdheten till att variera mellan 6,4-6,6.

Dess fördelaktiga egenskaper är att kärnveden är mycket beständig mot röta och insekter medan splintveden inte är 
beständig. Då virket torkar mycket långsamt eller snabbt finns en stor risk för inre sprickor i inledningsfasen. Möj-
ligheterna till att bearbeta virket är beroende på vilken densitet det har samt om faner skall utvinnas föredras ett lättare 
virke med smalare årsringar. Virket går utmärkt att böja och då det skall spikas bör det förborras innan. Ekvirket går bra 
att limma och ytbehandla.
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Vanliga användningsområden för ekvirket genom tiderna är bland annat till skeppsbyggnad och vattenbyggnadskon-
struktioner då kärnveden är beständigt mot röta. Ekvirket används även ofta till broar trappor, portar, staket samt andra 
utomhuskonstruktioner.
Massiv ek och ekfaner har genom tiderna haft en stor status inom indredning och inredningsdetaljer. Möbler i brun- el-
ler svartbetsad ek förekom i många hem fram till 1950-talet (Dahlgren, m.fl., 2004).

Lärk - Lärk är ett av träslagen som tillhör barrträden, men fäller dock sina barr varje år i slutet av vegetationsperioden. 
Den växer bäst där det finns tillgång till djup, fuktig jord. Kärnveden är hartsrik där årsringarna är synliga. Kontrasten 
mellan vårved och sommarved är stor, vilket utmärker träslaget mer än furu. Hållfasthetsegenskaperna är högre än för 
både gran och tall, även hårdheten som enligt Brinell uppgår till att vara 5,2 på ändytan.

Egenskaper som kan listas hos lärkvirket är att splintveden är rötkänsligt medan kärnveden har en god beständighet vid 
markkontakt. Torkning sker relativt snabbt, vilket medför att deformation och ändsprickbildning är vanligare än hos till 
exempel furu. Det har det hårdaste virket bland europeiska barrträd där virket är rakfibrigt och lätt att klyva. På grund 
av att det är hartsrikt kan hartsen fästas på bearbetningsmaterialen. Limning kan vara svårt att genomföra på grund av 
det hartsrika innehållet samt ytbehandling går normalt bra att utföra.

Lärkvirket används där det ställs höga krav på beständighet och styrka. Genom tiderna har det förekommit som master 
på båtar, slussportar, broar och pålvirke. Lärk kan även påträffas hos fönsterkarmar och trallvirke. Möbler av lärk är my-
cket ovanligt, men kan förekomma som utomhusmöbler för att ersätta teak (Dahlgren, m.fl., 2004).

Lönn - Lönnen växer och trivs på djup, näringsrik, frisk och väldränerad mark. Som ung tål den mycket skugga, men vid 
tillväxt kräver den mer och mer solljus. Veden är ströporig, hård och medeltung och har oftast en likformig struktur med 
raka fibrer som även kan förekomma vågiga. Dess hårdhet uppgår till 6,2 enligt Brinell.

Lönnens egenskaper kan listas genom att varken splint- eller kärnved är beständig mot röta eller insekter. Virket torkar 
snabbt, men en tendens finns att det kan missfärgas under torkningen. Det är lättebearbetat, lättböjligt, men svårkluvet 
virke. Det är framförallt kvistfritt virke som har goda limningsegenskaper. Det kan lätt betsas och poleras.

Användningsområden för lönn är bland annat att det används till finare möbler, svarvade föremål, sniderier och slöjdal-
ster. Historiskt sett så har det förekommit i många stråkinstrument och räfspinnar. Virket blir lent och mjukt efter poler-
ing eller genom flitigt bruk (Dahlgren, m.fl., 2004).
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