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Sammanfattning  

En biologisk tork produktutvecklades inom detta examensarbete. Uppdraget innefattade dels skapande 

av ett utmatningssystem till restprodukter och dels en förnyad utformning av produktens gränssnitt mot 

människan för att öka brukbarheten. Den befintliga versionen av produkten, kallad biotork, innehöll 

inget utmatningssystem. Det innebär att tömningsoperationen idag måste utföras av användaren med 

hjälp av en separat produkt som med hjälp av luft samlar restprodukterna i en påse.   

 

Examensarbetet genomfördes på Högskolan i Skövde i samarbete med företaget Pegil Innovations AB 

som har sin verksamhet i Skultorp. Projektet började med att analysera den existerande torkens olika 

funktioner. Information samlades in angående blivande användares arbetssätt, kartläggning av existe-

rande lösningar och en fördjupning inom utformning.  

 

En idégenerering genomfördes för att kartlägga lösningar till utmatningen och alternativ till utform-

ningen. Koncepten för utmatningen som uppkom värderades med en viktad konceptvalsmatris och al-

ternativen till utformningen utvärderades med hjälp av en uppgiftsanalys. Det slutgiltiga lösningskon-

ceptet använder den redan installerade vakuumpumpen som transporthjälpmedel för restprodukter. 

 

Utmatningslösningen byggdes och testades med en av företagets vakuumpumpar som klarar att skapa 

ett undertryck på 100 mBar. Testerna visar att systemet fungerar till ändamålet. Utformningen samt 

utmatningen modellerades i Creo Parametric 2.0 för att visa det slutliga resultatet.  

 

 

Abstract  

A biological dryer was developed to provide a discharge system for residues and to create a new design 

to enhance usability. The current version of the product, called a biological dryer, contains no discharge 

system. This means that the discharge operation today is performed by the user, with the assistance of a 

separate product which uses air to collect the residues and put it in a bag.  

 

The work was conducted at the University of Skövde in cooperation with the firm Pegil Innovations 

AB, which is conducted in Skultorp. The project began with the analysis of the existing dryer’s func-

tions. Information was collected about prospective users’ work methods, existing solutions to similar 

discharge systems and studies that specializes in design.  

 

An idea generation was conducted to identify possible solutions to the discharge system and the design 

of the dryer. The concepts that arose were measured using a weighted concept selection matrix and the 

design alternatives that arose were evaluated with a task analysis. The final conceptual solution uses the 

already installed vacuum pump as a means of transport for the residues. The system was tested with a 

vacuum pump that creates 100 mBar which was loaned by the company. The results show that the sys-

tem works for the purpose. The design and the discharge system were modelled in Creo Parametric 2.0 

to show the final results.  
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1 Inledning 

  Pegil Innovations AB och Biotorken 

Företaget Fläkt-Teknik AB bildades av innovatören Per-Erik Gustavsson år 1964 i Stenstorp utanför 

Skövde. Affärsidén var att tillverka och installera ventilationer. År 1982 började företaget tillverka pro-

dukter som torkar trä med hjälp av mikrovågor. Företaget startade då bolaget Gisip som idag tillverkar 

standardiserade kvalitetsprodukter för torkning och värmning inom industrin. Produkterna bygger på en 

kombination av luftbehandling och mikrovågsteknik. Företaget har nyligen bytt namn till Pegil Innovat-

ions AB och har idag sin verksamhet i Skultorp. Produktionen ligger beläget bredvid huvudkontoret, 

där svetsare och montörer tillverkar produkter innan leverans till kund (Göran Gustafsson, personlig 

kontakt, 2014).  

 

  Produktbeskrivning och användning 

En av företagets produkter kallas för Biologisk tork och används för att torka biologiska restprodukter 

som t.ex. frukt, grönsaker, kött och fisk. I torken omvandlas restprodukterna till bioflingor som kan 

användas till gödsel, biogastillverkning eller djurfoder. Biotorken som visas i figur 1 är utrustad med en 

kontrollpanel, strömbrytare samt en lucka där operatören matar in avfallet som ska torkas. 

 

Strömbrytaren är placerad på den vänstra kortsidan och används för att bryta samt 

återställa tillförseln av ström till biotorken. Kontrollpanelen är placerad på vänstra 

sidan sett framifrån. Panelen innehåller en startknapp som används vid start, en 

lysknapp och ett nödstopp och används för att stoppa processen. Vid tillförsel av 

ström indikerar startknappen att torkning kan påbörjas via ett grönt ljussken. Efter 

en komplett torkningscykel indikerar torken via lysknappen att produkten är redo 

för tömning. Restprodukterna ligger i botten på kammaren och hanteras därifrån av 

operatören (Göran Gustafsson, personlig kontakt, 2014). Ett hjälpmedel som an-

vänds är en av företaget utvecklad dammsugare (se figur 2). Sugen kallas Combivac 

och är en helt fristående produkt.  

 Figur 2. Sepa-

rat sug för rest-

produkter. 

Figur 1. Biologisk tork (Raaholt, m.fl., 2011). 
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  Problembeskrivning och frågeställningar 

Med hjälp av sugen kan operatören suga upp restprodukterna från torkkammaren manuellt, flingorna 

hamnar sedan samlade i den utbytbara påsen på undersidan av den externa sugen. Problemet med han-

teringen är användandet av en extra produkt som måste inhandlas samt att ett extra moment uppstår. 

Arbetsställningen som uppstår vid tömning är inte optimal eftersom botten i förhållande till höjden på 

torkkammaren i den biologiska torken är stor. Det krävs att operatören böjer sig ned för att nå och sam-

tidigt skymmer sikten för att kunna rikta munstycket rätt. Enligt företagets egen dokumentation på ge-

nomförda intervjuer av före detta användare framgår det att sugen känns otymplig och dåligt fungerande. 

Viss frustration har uppstått och användandet har slutat efter en tid i samtliga fall.                                                                                                               

 

  Syfte och mål 

Pegil Innovations AB vill ha ett förslag på en förnyad och förbättrad utformning till deras nuvarande 

produkt. Förslaget måste innehålla en ny utmatningsmekanism till restprodukterna som blir efter tork-

ning. Lösningen skall då ta bort det extra uppsugningsmomentet och sugen kan tas bort helt och mo-

mentet med tömning läggs från användaren till produkten. Företaget vill att restprodukten skall kunna 

tömmas av operatör direkt ur maskinen. Utformningen skall också öka produktens brukskvalité (använ-

darvänlighet). Utformningen bör också göra produkten attraktiv för blivande intressenter. Projektet skall 

enbart behandla gränssnittets utformning med användaren i fokus samt utmatningens huvudfunktion.  

 

 Rapportens upplägg  

Projektet inleds med en bakgrundsundersökning för att inleda arbetet. I undersökningen genomförs en 

fördjupad analys av den nuvarande biotorkens funktioner och användning. Efter bakgrundsundersök-

ningen inleds en förstudie som behandlar framtagen information om blivande användare, industriers 

nuvarande lösningar på liknande transportsystem och en fördjupning inom formgivning. Förstudien re-

sulterar i en kravspecifikation som innehåller samtliga krav och önskemål som den nya biotorken skall 

klara.    

 

Efter avslutad förstudie inleds en idégenereringsfas för att kartlägga alternativ till den nya utmatningen. 

Genereringen genomförs i tre faser som listas upp efter varandra. Efter kartläggningen på utmatningen 

inleds en strukturvariation som efter avslutad generering fastställer biotorkens placering på respektive 

delelement där ett av elementen läggs till och kallas uppsamling.   

 

Efter bestämmandet av grundstruktur inleds en formgivningsfas där alternativ på former för delelement 

kartläggs. Efter kartläggningen genomförs val av koncept för utmatningen. Efter bestämmandet inleds 

formgivningen för hela produkten. I slutfasen görs tester för utmatningen samt en sållning och analys 

av de nya utformningarna. I sista delen redovisas resultatet av utmatning och utformning för den nya 

biologiska torken. Rapporten avslutas med en diskussion om metod och resultat och innehåller även 

rekommendationer för fortsatt arbete. 
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2 Bakgrund 

För att en förståelse för hur biotorken fungerar genomfördes en grundläggande studie i orsaker till tor-

kens uppkomst samt en analys av användarens nuvarande hantering av produkten. Sedan genomfördes 

en funktionsanalys, där biotorken och dess olika funktioner kartlagdes. En konkurrerande produkt till 

biotorken analyserades för att jämföra funktionalitet och användning.  

 

 Bakgrundshistorik till torkning av matavfall 

Enligt Miljömålen (2012) är avfallshanteringen effektivare idag och orsakar mindre miljöpåverkan än 

förr. Dock fortsätter avfallsmängderna att öka. Mängden avfall måste därmed minska för att uppnå ge-

nerationsmålet och flera miljökvalitetsmål skall nås. Enligt Miljömålen fastställde regeringen år 2010 

två etappmål för att öka resurshållningen i livsmedelskedjan. Ett av etappmålen kräver ökad resurshus-

hållning och att insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från 

hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och 

minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara (Miljömålen, 2012).   

 

Enligt Rahoolt m.fl (2011) ger torkat avfall, motsatt till icke torkat avfall, inte ifrån sig lika mycket 

lukter. Torkat avfall kan därmed långtids lagras, samtidigt som kostnader för transporter och lagring 

minskar betydligt eftersom volymen på det torkade avfallet minskar. Enligt Rahoolt m.fl. kan restpro-

dukter lagras i minst nio månader utan att tillväxt av bakterier, mögel eller jäst sker. Testerna som ge-

nomfördes av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar också att lukterna som uppstår vid lagring 

förbättras och avger mindre lukter efter sex månader. Renhetsgraden på det torkade materialet var enligt 

tester mycket hög och jämfördes med icke torkat material. Innehållet av näring i materialet är i det 

närmaste intakt vilket medför att metanutbytet vid biogastillverkning är detsamma. Att torka matavfallet 

för att minska vattenhalten och därmed vikt och volym förväntas ur miljösynpunkt ge flera fördelar. 

 

 Torkning med mikrovågor  

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2012) fungerar torkning med hjälp av mikrovågor på liknande sätt 

som uppvärmning av mat i en mikrovågsugn. Produkter torkas genom att ett högfrekvent elektromag-

netiskt fält strömmar igenom produkten. Strålningen produceras av en magnetron som är installerad i 

torkmaskinen. Metoden bygger på att mikrovågor tränger in i fuktiga materialet som skall torkas där det 

omvandlas till värme (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012). Vattenmolekylerna som finns i produkten är 

polariserade med en positiv och en negativ ände. Vattenmolekylerna riktar in sig efter det magnetiska 

fältet och vrids i takt med mikrovågorna fram och tillbaka (se figur 3). I denna rörelse skapas värmen.  

Fukten som existerar i produkten förångas och kan därmed separeras från materialet. Mikrovågorna 

upphör i samma stund som torkmaskinen stängs av (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012).    

 

 

 

Figur 3. Illustration på mikrovågor 

som värmer upp vattenmolekyler (Il-

lustrerad vetenskap, 2011). 
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 Hantering av Biotork 

Funktionerna i den biologiska torken som används för att torka matavfall visas i figur 4. Maskinen fylls 

av användare med kasserad mat och frukt via en lucka som är placerad rakt över torkkammaren (1). 

Efter uppstart av torkningsprocessen skapas ett vakuum i torkkammaren med hjälp av en vakuumpump 

(3). Efter det börjar fyra magnetroner (2) skicka mikrovågor genom matavfallet som samtidigt mals ned 

med hjälp av en roterande kniv som är placerad på torkkammarens botten. Vattenångan som bildas 

trycks ut via övertryck genom kylaren (4) som via luft kyler ångan till vatten. Vattnet samlas i en behål-

lare och släpps ut efter en komplett cykel. Restprodukterna som torkats ligger kvar i botten av kammaren 

(Göran Gustafsson, personlig kontakt, 2014). 

 

I figur 5 visas hur användare brukar produkten genom att via luckan (2) mata in avfallet som skall torkas. 

Maskinen startas sedan via kontrollpanelen (1) och processen startas. Efter körningen används den se-

parata sugen (3) till att suga upp restprodukterna från botten av kammaren. Bioflingorna hamnar sedan 

i en påse som sitter placerad under sugen och som byts ut vid behov (Göran Gustafsson, personlig kon-

takt, 2014). 

Figur 5. Användar-orienterad vy av biotorken. 

Figur 4. Maskin-orienterad vy över biotorken. 
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 Funktionsanalys 

En funktionsanalys ger en förståelse för en produkt och dess funktioner utan att fokus hamnar på hur 

funktionerna åstadkoms i sig, dvs metoden fokuserar på ”vad” och inte ”hur” (Cross, 2008). Funktions-

analysen av dagens biotork återges via en blackbox i figur 6, där syftet var att kartlägga det mest grund-

läggande syftet med biotorken. I blackboxen redovisas samtliga inputs och outputs som krävs för att den 

biologiska torken skall kunna genomföra torkningsprocessen.   

Den första blackboxen ritades sedan om till en transparant box som kan ses i bilaga 1. I den transparenta 

boxen redovisas alla delfunktioner i mindre rutor som samtliga är länkade till inputs och outputs så att 

hela maskinens händelseförlopp redovisas (Cross, 2008). Rutorna ritades upp enligt en tidslinje, där 

rutor som är parallella sker samtidigt, samt att varje steg till höger representerar de olika stegen som 

maskinen utför i ordning.  

 

Funktionsanalysen fokuserade på hela händelseförloppet samt sammankopplingen mellan maskinens 

olika element och i vilka steg processer utförs. I analysen observerades det att utmatningen måste ske 

efter en hel torkningscykel cykel är genomförd och kan därför inte integreras i själva processen. Anled-

ningen är att det bildade vakuumet måste hållas intakt under torkning, samt att den kasserade maten inte 

blir färdigtorkad i segment. Därför kartlades de nödvändiga stegen för ett transportsystem för restpro-

dukten. Analysen genomfördes med hjälp av en transparent box och kan ses i figur 7.  

Bioflingorna som efter körning hamnar i botten på torkkammaren måste i det första steget lämna kam-

maren. I nästa steg inleds transporteringsfasen där bioflingorna transporteras från punkt A till punkt B. 

I det sista steget måste bioflingorna samlas ihop efter transporten och placeras/hamna i någon form utav 

kärl eller påse som operatören kan tömma efter behov. Vid skapandet av ett sådant system kan det extra 

momentet med den separata sugen strykas och tömningsprocessen läggs över på maskinen.  

 

 

Figur 6. Funktionsanalys för den biologiska torken. 

Figur 7. Funktionsanalys för utmatningssystemet. 
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 Konkurrenter 

För att utforma en slagkraftig och effektiv produkt analyserades en konkurrent till biotorken. Konkur-

rentens funktion och ändamål är av samma karaktär och restprodukterna kan liknas vid varandra.  

 

2.5.1 Smedlunds Miljösystem 

Smedlunds Miljösystem AB har utvecklat en produkt som används för att torka matavfall med hjälp av 

luft. Maskinen som kan ses i figur 8 är ett helautomatiskt system som inte kräver förinställningar av 

användare. Produkten används av 64 % av de kommuner som har separerat insamling av matavfall från 

hushåll (Raaholt m.fl., 2011).   

 

Vid användandet av maskinen placeras matavfallet som ska torkas i en separat påse som anpassats till 

maskinen. Maskinen placeras utomhus, vilket medför att användaren sorterar materialet och bär ut det 

till platsen där maskinen återfinns. Inmatningen av påsen sker via en lucka. Påsen och dess innehåll mals 

sedan ned innan det överförs till maskinens torkningssystem. Materialet bearbetas i maskinen via vänd-

ning och blandning som sköts av långsamt roterande paddlar. Under denna process passerar en luftström 

genom materialet som för med sig vattenångan som bildas (Raaholt m.fl., 2011). Det torkade materialet 

transporteras sedan in till ett lager där det sedan väntar på tömning. Tömningen kan ske med sugbil eller 

kranbil. Processen från användare till slutdestination kan ses i figur 9.  

Figur 9. Matavfallets väg genom Somnus-maskinen (Smedlund miljösystem AB, u.å.) 

Figur 8. Somnus-maskinen som torkar matavfall med luft (Smedlund miljösy-

stem AB (u.å.). 
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3 Förstudie 

För att skapa ett fungerande och effektivt transportsystem samt förnya utformningen av den biologiska 

torken genomfördes en förstudie. Information som behandlades var dagens lösningar på liknande pro-

blem vid transporter. Intervjuer och observationer genomfördes också för att fastställa blivande kunders 

önskemål och arbetsmiljö.  

 

 Existerande transportsystem  

För att kartlägga möjliga lösningar på problemet genomfördes en analys av existerande transportsystem 

som används inom industrin. Transportörer som beskrivs används inom områden där material liknande 

bioflingor transporteras från en plats till en annan.  

 

3.1.1 Vacuumtransportör 

Ett transportsystem som enligt Piab AB (2011) används inom industrier för pulver och bulkprodukter är 

vakuumtransportörer (se figur 10). Metoden används också för pelletshantering. Det finns många olika 

metoder att transportera med hjälp av vakuum. Principen för en vakuumtransportör är att en vaku-

umpump skapar ett undertryck i en materialbehållare och i en transportledning. Ledningen är kopplad 

till en avsändarstation som innehåller materialet som skall flyttas. Materialet sugs in i behållaren och 

stannar där med hjälp av en bottenventil som är stängd under skapat vakuum. När körningscykeln är 

klar släpper pumpen trycket och materialet ramlar ned där luft släpps in (Piab AB, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemet är hygieniskt och kan rengöras lätt genom att demontera delar och städa dessa separat (Piab 

AB, 2011). Filtret används för att stoppa mindre partiklar att komma in i pumpen. Filtret rengörs auto-

matiskt via chockventiler som är placerade rakt under pumpen som fylls upp under körning via flödet 

av luft (Piab AB, 2011).  

Figur 10. Exempel på existerande vakuumtransportsystem (Piab AB, 2011). 
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3.1.2 Skruvtransportör 

En skruvtransportör används inom industrin för bulkgods och använder en skruv som transportorgan 

som mellan spiralerna transporterar godset den önskvärda sträckan. Vanliga material som transporteras 

är flis, sågspån, pellets och kol. Avståndet där skruvtransportörer används till är kortare avstånd. Skru-

ven kan sträckas och transportera både i vertikalt och horisontellt läge (Skruvtransportör, u.å.). Principen 

för skruvtransportörer visas i figur 11.  

 
 

 

I inloppet matas bulkmaterial in i skruven. Skruven roteras t ex med hjälp av en elmotor och materialet 

tvingas genom tråget med hjälp av gängorna. Rotationsriktningen bestämmer vilket håll materialet trans-

porteras. I utloppet släpps det transporterade materialet ut på önskad plats, här måste material avlägsnas 

i samma takt som det matas in för att undvika stockning (Saxén och Strandberg, u.å.). Flexibla skruvar 

som ibland används kan böjas och därmed rikta transporten av materialet i olika riktningar (se figur 12) 

 

Den flexibla skruven har en fördel genom att den 

kan dras förbi hinder (IBC International handling 

AB). Materialet transporteras med hjälp av en spi-

ral med hög rotationshastighet. Hastigheten på 

spiralen medför att materialet som transporteras 

omvandlas från statiskt tillstånd och övergår till 

ett dynamiskt fluid-liknande tillstånd och kan där-

för transporteras längs med den slutna spiralen 

(IBC International handling AB, u.å.). Transpor-

tören är helt dammfri och kan tillämpas till att 

transportera ett stort spann av olika material.  

            

 

 

 

Figur 12. Exempel på en flexibel skruvtransportör 

(IBC International handling AB, u.å.).  

Figur 11. Grundprincipen för en skruvtransportör (Saxén och Strandberg, u.å.). 
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3.1.3 Radialfläkt 

Enligt Fläktgruppen (u.å.) är en radialfläkt avsedd för luftburen materialtransport av mindre och lättare 

material. Principen för transporten är att en motor (t ex) roterar ett fläkthjul som är placerat i en fläkt-

kåpa. Fläkthjulet är försett med skovlar för att tillföra strömmande energi och höja lufttrycket. Kåpan 

som är placerad runt om fläkten hjälper till att samla luftflödet till fläktutloppet. Det medför att luft sugs 

in i fläktens inlopp och pressas ut längs med fläktens skovlar. Hastigheten för luft och material ökar och 

slungas ut genom en öppning i kåpan (Fläktgruppen, u.å.). Principen för funktionen kan ses i figur  

13. 

 

Vid transporteringen kan det användas slangar som riktas åt det håll materialet skall transporteras. 

Slangen kan fästas runt fläktens centra och i utloppet. Principen används i olika sammanhang och ett 

exempel på en maskin som använder en liknande funktion är spånsugar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Grundprincipen för en radialfläkt (Fläktgruppen, u.å.). 
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 Användarstudie 

En användarstudie utfördes med hjälp av intervjuer och observationer på sex olika butiker med tillhö-

rande lager och en större grönsakshandlare för att fastställa kundens krav och för att observera hante-

ringen av kasserad mat och frukt i dagsläget. En intervju kan ses som en konversation med ett syfte 

(Rogers m.fl., 2011). En semi-konstruerad intervju valdes som metod för att kartlägga dagens hantering 

samt dess mängder och dels hålla dörren öppen för att samla in kundkrav och önskemål. Enligt Rogers 

m fl. (2011) är en semi-konstruerad intervju en kombination av egenskaper hos både stängda och öppna 

frågor. Frågeställaren har ett grundläggande manus till stöd så att samma ämnen berörs för varje intervju. 

En person från varje butik intervjuades och bads visa hur processen går till. En observationsstudie ge-

nomfördes för att kartlägga hur anläggningen ser ut och fungerar i stort.  

 

3.2.1 Dagens hantering 

I dagsläget varierar hanteringen av kasserad mat och frukt mellan olika butiker. Hanteringen varierar 

med avseende på hämtning, mätning av volym och kvantitet på kasserad frukt. I matbutiker har anställda 

ofta tilldelade zoner som de ansvarar för, vilket medför att personal hanterar samma sorters varor. Ett 

av systemen som används är i samarbete med Skövde kommun. Personal som ansvarar för frukt och 

grönt sorterar ut dålig frukt på morgonen, samtidigt som hyllorna fylls på med inkommen frukt. Såll-

ningen sker genom att se och känna. Denna metod skiljer sig inte mellan olika butiker. Det som kasseras 

slängs i en sopsäck. Efter att alla hyllor har bearbetats bärs säcken ut genom butik och lager till en 

container som är placerad på baksidan av butiken. 

 

Ett annat system som används är att frukten efter sållning placeras i plastbackar som i sin tur placeras 

på en vagn. Vagnen körs sedan in på lagret. Vid registrering av spillet plockas samtliga varor ur backarna 

och vägs på en våg. Efter vägning placeras ofta frukten i samma backar för vidare transport. Viss väg-

ning av frukt och grönt görs också via scanning om frukten är innesluten i förpackning. Ibland görs 

uppskattningar av mängd då arbetet med skanning och vägning känns tidskrävande. En viss hantering 

som liknar denna är att frukten slipper vägas och registreras. Vagnen körs då ut på lagret och töms i 

större plastbyttor som senare töms av ett anlitat företag som i sin verksamhet har sortering och beräkning 

på mängd.   

 

Vid hantering av kasserade produkter i större lager ser sållningen lite annorlunda ut. Frukt och grönt 

som kommer in kollas över och sorteras ut i olika hyllsystem. Det som anses ska kasseras slängs i sop-

tunnor. Varor som slängs kan vara ruttna, se dåliga ut eller vara packade i fel förpackning. Sållningsar-

betet sker innan frukterna placeras för utkörning i respektive hylla.   

Efter att soptunnan fyllts med restprodukter körs den till en större balja som är placerad i ett hörn av 

lagret. När baljan är fylld körs den via handtruck in i lastbil.    

 

3.2.2 Former av upphämtning 

Alla upphämtningar görs med lastbil. Vid användning av systemet med container töms den var 14:e dag. 

Vid användandet av ett utomstående företag hämtas baljorna med kasserad frukt och grönt två gånger i 

veckan. Systemet sätts i ruljangs då lastbilen vid hämtning lämnar av tomma baljor som fylls med nya 

restprodukter. I större lager hanteras den kasserade frukten med egna lastbilar. Frukten är då placerad i 

byttor som körs till biogasanläggning. 
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3.2.3 Miljö och omgivning 

Miljön i olika lager hos butiker och grossister varierar inte i form av klimat. Det som skiljer är storleken 

på lokalerna. Systemet som oftast används medför att lagret har olika mycket plats eftersom pallar med 

diverse varor staplas och allteftersom det flyttas ut i butik till försäljning ökar utrymmet. Lagren är alltid 

väl organiserade utefter det arbete som skall utföras. Anställda har rutiner som följs för att uträtta upp-

gifter så effektivt som möjligt. Handtruckar hanteras ofta på området för att flytta pallar och det medför 

att gångar måste lämnas fria och att golvet måste hållas någorlunda rent.  

 

3.2.4 Användare 

De blivande användarna som observerats är personer mellan 15 till 65 år. Matbutiker samt lager tar inte 

in personer under 15 år för att jobba. Maxålder på tänkta användare är satt till den normala pensionsål-

dern i Sverige, dvs 65 år. Den stora gruppen människor som jobbar på ställen där användandet av bio-

torken kan bli aktuell är så varierande att den kan efterliknas med produkter som används av personer 

på allmänna platser.    

  

 Kundkrav  

Under intervjuerna samlades rådata upp angående de potentiella kundernas krav på den biologiska tor-

ken. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) är kundkrav uttryckta i skrivna påståenden och är resultatet av 

tolkningen av kundens förklaring. Varje förklaring kan därför översättas till behov. Kundernas förkla-

ring översattes till vad produkten måste erbjuda utan att specificera hur den löser behovet. Resultatet 

kan ses i tabell 1. 

Tabell 1. Översatta behov för den biologiska torken 

Fråga Kundens förklaring Översatt behov 

Storlek 

 

 

Så liten som möjligt Den biologiska torken är utformad 

för att uppta minimal golvyta.  Storlek är viktigt, inte för stor 

Inte för stor, runt 2 kvm 

Funktioner 

 

Luckan får inte sitta för högt Den biologiska torken är ergonomisk 

och kräver inga förinställningar och 

justeringar.  
Inte mer än 1 knapptryck vid start 

Lätt att använda, ej tidskrävande 

Den bör sköta sig själv 

Påverkan på omgiv-

ning 

Lukten måste vara minimal Den biologiska torken släpper ut mi-

nimalt med lukter och har en behag-

lig ljudnivå.  
Inga störande ljud, får låta lite 

Efterhantering 

 

Smidigt och ej tidskrävande Den biologiska torken töms enkelt 

via byte av påse.  Flingorna får inte bli för tunga 

Hopsamling i säck låter bäst 

Utformning 

 

Sopsäck till efterhantering, skapa ru-

tiner 

Den biologiska torken kräver inga 

föreställningar och startas med ett 

knapptryck.  Helst ett knapptryck, inga vred.  

Enkel, ingen upplärningstid. Alla ska 

kunna förstå den, få knappar 

Rengöring 

 

Lätt att inspektera och rengöra Den biologiska torken har släta ytor 

som är lätt att rengöra och har inga 

skarpa inre hörn.  
Rengöras så lite som möjligt 

Övrigt Lampor till signaler 

Får inte läcka 
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Vissa ytor skall kunna täckas (kunna 

stå emot en vägg. 

Den biologiska torken erbjuder tyd-

lig feedback från distans och kan pla-

ceras intill vägg eller ett föremål. 

3.3.1 Användarens mål 

En användares mål vid en interaktion av en produkt är inte alltid det man tänker sig. De vanligaste målen 

enligt Cooper (1995) kan ses i figur 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att skapa framgångsrika och effektiva produkter bör stort fokus ligga på att produkten löser använ-

darens mål. Genom att undvika att fokusera för mycket på företagets mål med produkten och istället 

involvera användares personliga mål kan en bra produkt skapas (Cooper, 1995).  

 

Användarens mål där produkten används är att bli av med den kasserade frukten. I samtliga fall som 

observerats hos blivande användare samlas frukten in och transporteras bort från försäljningshyllorna. 

Om delmomenten, som t.ex. vägning, av plastning och placering i container bortses från kan ett mål 

ställas upp: Bli av med avfallet. Målet kan delas upp i två delmål som appliceras på biotorken och dess 

användning. 

1. Fyll biotorken med de kasserade matavfallet och starta processen 

2. Töm biotorken på restprodukter och förbered nästa körning.  

Samtliga delmål kan delas upp i respektive delmoment som måste utföras för att processen skall kunna 

genomföras. Alla delmoment som utförs bör uppfylla de grundläggande målen i figur 14. Enligt Cooper 

(1995) bör en produkt designas utifrån de personliga målen för användaren än att designa utefter pro-

duktens mål. Utformas produkten efter användarnas mål kommer också företagets mål att uppfyllas.   

 

3.3.2 Uppgiftsanalys   

För att fastställa mål för utformningen av biotorken genomfördes en uppgiftsanalys. En uppgiftsanalys 

är en undersökning som genomförs för att fastställa behov till gränssnittet (Cushman och Rosenberg, 

1991). Uppgifter kan delas in i sekventiella, förgrenade och processtyrning. Sekventiella uppgifter måste 

utföras i steg för att uppnå ett mål, förgrenade uppgifter är när användaren genom olika steg har olika 

alternativ och processtyrning är uppgifter som görs under en pågående process (Cushman och Rosen-

berg, 1991). För biotorken gäller enbart användandet av sekventiella uppgifter. Analysen för samtliga 

delmoment kan ses i tabell 2.  

 

 

Figur 14. En användares grundläggande mål. 
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Tabell 2. Uppgiftsanalys 

Delmoment  Kritiska element  Potentiella ergonomiska pro-

blem 

Lokalisera inkast för kasse-

rad mat/frukt 

Perceptuell - Visuellt igenkän-

nande av en lucka som passar 

till ändamålet.  

 

För få visuella antydningar.  

Hantera luckan för inkast av 

kasserad mat och frukt 

Kognitiv - Visuell eller kognitiv 

tolkning om hur luckan hante-

ras.  

Motor – Öppna/stäng luckan 

För få visuella antydningar och 

fel antydningar. Handtag yta 

inte tillräcklig.  

Starta torkningscykel 

 

Perceptuell - Lokalisering av 

strömbrytare och startknapp.  

Kognitiv - tolkning av symboler 

eller feedback  

För få visuella antydningar. 

Symboler betyder inget.  

Feedback uppfattas fel.  

Nödstoppa maskinen 

 

Perceptuell - Visuell lokali-

sering av nödstopp. 

Kognitiv – Tolkning av hur 

nödstoppet fungerar 

För få visuella antydningar. 

Felaktig placering.  

Felaktig utformning på 

nödstopp.  

Lokalisera placering av töm-

ning 

 

Perceptuell - Visuellt igenkän-

nande av en lucka som passar 

till ändamålet  

Kognitiv – Tolkning av symbo-

ler och feedback.  

För få och felplacerade visuella 

antydningar.  

Feedback uppfattas fel.  

Byte av påse/kärl 

 

Kognitiv – Tolkning av antydan 

om hur påsen bör placeras.  

 

 

För få och felplacerade antyd-

ningar.  

 

Analysen identifierade de kritiska elementen för varje delmoment. Delmomenten som redovisas är de 

som användaren måste genomföra för att hela torkningsprocessen skall fulländas. Stegen baseras på 

användandet av dagens biotork samt ett tillägg som behandlar tömningen av maskinen. Resultatet visar 

att visuella antydningar i formspråket är av stor vikt, samt att feedback måste ges på rätt sätt för att 

biotorken skall vara enkel att använda.   

 

 Kontroller och placering  

En produkts kontroller är verktygen för inputs som användaren manipulerar maskinen till att utföra spe-

cifika operationer (Cushman och Rosenberg, 1991). Lämpligheten av produktens kontroller förlitar sig 

på användarens prestation och tillfredställelse. Kontrollens typ, storlek, identifikation och nödvändig 

kraft är enligt Cushman och Rosenberg (1991) viktiga faktorer. Kapaciteten hos de blivande användarna 

som anses viktiga att undersöka är syn, hörsel, motoriska färdigheter och tidigare erfarenheter. Enligt 

intervjuer och observationer täcker användarna ett stort spann mellan åldrarna 15-65 och deras kapacitet 

kan variera stort.  

 

Karaktären hos operationerna för användandet av kontroller bestämmer enligt Cushman och Rosenberg 

(1991) kraven på produktens kontroller. Dagens biotork kräver inga förinställningar och enligt kraven 

som fastställts under intervjuerna vill blivande använare slippa ställa in biotorken efter önskad effekt. 

Brukarna vill också att brukandet skall gå fort. Uppgifter som kommer utföras för att manövrera den 

biologiska torken är därför följande: 
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1. Starta strömflödet 

2. Starta torkningscykel 

3. Nödstopp av biotork vid behov 

 

Samtliga uppgifter kan beskrivas som enkla diskreta uppgifter och har inga krav på hastighet på inmat-

ning eller justeringskapacitet. Krav som ställs på kontrollerna fastställdes i uppgiftsanalysen. Problemen 

som kan uppstå är perceptuella och kognitiva. Användaren måste lokalisera kontrollerna samt att feed-

backen för att utföra uppgifterna i rätt ordning. I figur 15 kan olika typer av vanligt förekommande 

kontroller ses.  

 

3.4.1 Tryckknapp  

Fingeropererande tryckknappar (1) används enligt Cushman och Rosenberg (1991) i många samman-

hang. Exempel på vanliga användningsområden är att starta samt stänga av produkter samt ändra från 

ett läge till ett annat. En tryckknapp som används bör vara 13mm i diameter eftersom det tillför den mest 

praktiska operationen för användaren (Cushman och Rosenberg, 1991). Ett av de största problemen med 

en tryckknapp är den visuella identifikationen för placeringen av knappen. En lösning på problemet kan 

enligt Cushman och Rosenberg (1991) vara att använda ljus som sätts på när strömmen till maskinen är 

påslagen och knappen kan tryckas in.  

 

3.4.2 Brytarknapp  

Vippbrytknappar (2) används mestadels till operationer med två omkopplarlägen. Spaken som används 

bör enligt Cushman och Rosenberg (1991) vara minst 13mm lång för att användaren enkelt skall kunna 

använda brytaren. Vid användandet av grövre handskar gäller minst 38mm. Tryckbrytare (3) är ett andra 

alternativ till brytknappar. Dom används mestadels där vippbrytare kan störa operationen. Tryckbryta-

ren kan också användas när ytan den placeras på är horisontell. Den sista är Glidbrytare (4) och de 

används oftast till på/avslag av maskiner (Cushman och Rosenberg, 1991). En av dess positiva egen-

skaper är att dess låga profil innebär mindre risk att den aktiveras av misstag. Rekommendationen för 

längden mellan kanterna är 13mm (Cushman och Rosenberg, 1991).  

 

Övriga knappar som inte tas upp här anses inte lämpliga för operationerna som skall utföras och berörs 

därför inte närmre. Bestämmandet av vilken reglage knapp som användes baserades på de analyserade 

användarna och de operationer som skall utföras.  

  

Figur 15. Exempel på vanligt förekommande kontroller. 
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3.4.3 Normala operationer 

Enligt Tjalve (1979) är det tre faktorer som är starkt knutna till utformningen, dessa är arbetsposition, 

rörelser och tillgänglighet. Kommunikation mellan operatören och maskinen involverar fler aspekter 

som är viktiga att undersöka. Utan en fungerande kommunikation kan inte produkten användas till sitt 

egentliga syfte (Tjalve, 1979). De tre delarna som en operatör kommer i kontakt med delas enligt Tjalve 

(1979) in i tre områden: övervakningsområde (1), operationsområde (2) och processområde (3). Områ-

dena delas in i kategorier för att placera och utforma maskinen så att användandet underlättas för ope-

ratören. Områdena samt möjliga kommunikationsfel kan ses i figur 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övervakningsområde (1) och operationsområde (2) är ofta placerade tillsammans i ett gemensamt kon-

trollområde. Kontrollområdet bör placeras separat från processområdet, Detta hjälper operatören och 

underlättar kommunikationen mellan personen och maskinen (Tjalve, 1979). 

 

En viktig faktor till separeringen är den så kallade ’figure on ground effect’, vilket enligt Tjalve (1979) 

är en fundamental effekt i den visuella perceptionen. Effekten säger att när vi tittar lägger vi märke till 

symboler och föremål, vilka då blir menande. Samtidigt blir resterande omgivning mindre betydelsefull 

under ögonblicket (Tjalve, 1979). Om uppmärksamheten skall stärkas, kan det göras genom att använda 

en figur som sticker ut gentemot omgivningen.   

  

Figur 16. Informationsflöde och ytor som blivande operatör kommer i kontakt med. 
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 Formassociationer  

Enligt Tjalve (1979) baseras vissa kvalitéer i produkten på associationer när formen observeras. Formen 

kan därmed uttrycka känslor hos den blivande användaren. Detta faktum kan utnyttjas i design och 

formspråk för att göra användaren mer benägen att brukaprodukten. Det kan göras genom att förtydliga 

produktens karaktär eller att minska icke önskvärda sådana. Några exempel visas genom att förändra 

grundstrukturen hos utseendet på dagens biotork.  

 

3.5.1 Lätthet 

En kvalité som enligt Tjavle (1979) kan uttryckas är ”lätthet”. I figur 17 visas några exempel utifrån 

grundstrukturen på biotorken där formspråket talar för att produkten ser lättare ut. 

 
Figur 17. Exempel på lättare biotork. 

I exemplen baseras teorin på att genom tillagda former förmedla en lättare känsla. Det kan göras genom 

att ge biotorken en mindre yta att stå på. Det ger associationer till personen som tittar på den att den inte 

väger så mycket, eftersom ytan som bär tyngden är mindre.     

 

3.5.2 Stabilitet och tyngd 

För formspråk som kan användas för att skapa ”stabilitet och tyngd” hos ett föremål görs det omvända 

(Tjalve, 1979). Man försöker placera tyngdpunkten lågt. Det kan t.ex. göras genom att skapa en större 

yta som produkten står på. Ett annat exempel är att runda kanterna i de övre delarna (se figur 18). 

 
Figur 18. Exempel på stabilare och tyngre biotork. 

Målet för den nya utformningen till biotorken är att uttrycka känslor som gör användaren mer benägen 

att närma sig och brukaprodukten. Den stora variationen på blivande användare gör att personligheter 

kan skilja sig mycket. I ett värsta fall kan användaren vara osäker och rädd för att använda maskinen. 

Formgivningen bör underlätta för blivande användare genom att förmedla känslor som underlättar för 

brukandet. En association som bör förmedlas är att biotorken upplevs som lättare. Detta sätts som mål 

för att försöka göra biotorken mer användarvänlig.  
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 Universell design 

Enligt Vanderheiden (1997) är universell design en term som sätts på utövandet av designandet av pro-

dukter eller miljöer som effektivt kan användas av användare med ett stort spann av egenskaper och som 

jobbar i ett stort spann av situationer. Universell design är en förlängning av dagens principer för design 

efter mänskliga faktorer. Större IT-företag expanderar det mänskliga gränssnittet och deras generella 

design för att tillmötesgå individer med större spann på färdigheter och förmågor (Vanderheiden, 1997). 

Listan som Vanderheiden redovisar inkluderar sju principer med en förklarande text med riktlinjer till 

varje princip. Listan kan ses i Tabell 3. Produkter som utformas utefter dessa riktlinjer är menade att 

vara effektiva för alla blivande användare (Meister och Enderwick, 2002).  

 

Tabell 3. Principer för design vid skapandet av en effektiv produkt (Vanderheiden, 1997).  

Principer Beskrivning 

1 Enkel och intuitiv att an-

vända 

Produktens användning är enkel att förstå genom att reducera antalet 

delar, göra designen konsekvent med användarens förväntningar, 

göra information tydlig och förse med feedback.  

2 Liknande användning Designen får inte missgynna någon målgrupp genom att ge likvärdig 

tillgång och effektivitet. 

 

3 Förnimbar information Designen meddelar nödvändig information på ett effektivt sätt oav-

sett omgivande förhållanden och användarens sensoriska begräns-

ningar.  

4 Toleranser för misstag  Designen minimerar konsekvenser av olyckor genom att lokalisera 

komponenter för att minimera fel och faror, ge felmeddelanden och 

gör indata reversibla.  

5 Innehåller preferenser och 

förmågor.  

Designen ackommoderar ett stort spann av inställningar och för-

mågor genom att minimera behovet för fingerfärdighet, förenklar för 

användarens noggrannhet och tillhandahålla anpassning till använda-

rens takt.  

6 Låg fysisk påfrestning  Designen kan användas bekvämt och med minimal ansträngning ge-

nom att minimera oavbruten ansträngning, upprätthålla en neutral 

kroppsposition och kräva få upprepanden.  

7 Utrymme för närmanden 

och användning 

Designen förser lämpligt utrymme oavsett storlek och rörlighet hos 

användaren, faktorer som är involverade: bekväm räckvidd, allting 

synligt och att den ackommoderar proteser.  

 

Riktlinjerna används som målsättningar för den förnyade utformningen på biotorken. I listan beskriver 

Vanderheiden (1997) principen ’enkel att använda’ genom att reducera delar och göra information tyd-

lig. En annan viktig aspekt som tas upp är förnimbar information. I tidigare observationer framkom det 

att många andra uppgifter utförs i produktens blivande miljö, vilket kan medföra att användarens kon-

centration störs. Det är då viktigt att designen är tydlig och enkel.   
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 Principer för design 

Visibiliy  
 

En av de viktigaste principerna inom design är visibility (Norman, 1988). Principen går ut på att de 

korrekta delarna i en produkt måste synas och de måste förmedla rätt intentioner till användaren. Ett 

exempel på hur principen kan användas är utformningen av dörrhandtag. Norman (1988) beskriver det 

som att för en dörr som trycks inåt för att öppnas bör handtaget utformas så att det på ett naturligt sätt 

visar att det måste tryckas på för att öppnas. Detta åstadkoms lämpligen via ett runt och platt handtag.  

 

Mapping 
 

Mapping är enligt Norman (1988) en teknisk term som beskriver relationen mellan två olika saker, i 

detta sammanhang mellan kontroller och deras rörelse och effekt på miljö. Ett exempel på mapping är 

ratten i en bil. För att svänga höger vrids ratten medsols, så att toppen på ratten pekar åt höger. Naturlig 

mappning tar hänsyn till fysiska retoriska liknelser, vilket användaren direkt förstår. Ett exempel på 

naturlig mappning är att via datormusen flytta pilen uppåt, flytta musen uppåt.   

 

Feedback 
 

Feedback handlar enligt Norman (1988) om att produkten sänder tillbaka information om vilka operat-

ioner som har utförts och vad som har åstadkommits. Det är en välkänd vetenskap inom informations-

teori. Exempel på feedback är de äldre telefonerna innan de blev för avancerade. Knapparna var desig-

nade för att avge en känsla av att knappen har tryckts in ordentligt (taktil feedback). När en knapp tryckts 

in sänds en signal till hörseldelen så att användaren vet om att informationen matats in. När samtalet 

kopplades fram användes klickande ljud och toner för att informera användaren om att processen var 

klar (Norman, 1988).  

 

Affordance  
 

Termen affordance refererar till hur användaren upplever produkten och vilka egenskaper produkten har 

(Norman, 1988), primärt de fundamentala egenskaperna som bestämmer hur produkten möjligen kan 

användas. Affordances används för att ge starka hänvisningar till hur produkten kan opereras och hur 

den fungerar. Som exempel är rattar till för att vrida, bollar är till för att studsa samt kasta och springor 

är till för att sätta in saker i. När affordances används i designen kommer användaren kunna lista ut hur 

produkten kan användas genom att titta på produkten, inga beskrivningar eller förklaringar behövs (Nor-

man, 1988). 

 

Constraints  
 

Det finns enligt Norman (1988) olika constraints: fysiska, semantiska, kulturella och logiska. Grundidén 

för constraints är att skapa begränsningar så att användaren inte kan göra fel. Fysiska constraints be-

gränsar möjligheten för operationer och därmed förlitar sig på egenskaper från den fysiska världen (Nor-

man, 1988). Ett annat exempel är semantiska constraints som förlitar sig på meningen med operationen 

för att kontrollera antalet möjliga operationer (Norman, 1988). Principen hjälper användaren genom att 

kräva mindre minnesbelastning om hur produkten fungerar.                                       
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4 Kravspecifikation  

Efter avslutad förstudie sattes en kravspecifikation upp som riktlinjer för projektet (tabell 4). Kravspe-

cifikationen består av upplistade krav och önskemål, där kraven måste uppfyllas och önskemålen efter-

strävas. Specifikationen används som underlag för försatt utveckling där samtliga krav måste uppfyllas 

för att produktens skall uppnå sitt mål. Krav och önskemål som berör utmatning samt utformning har 

placerats tillsammans. Det huvudsakliga målet med utvecklingen är att skapa ett utmatningssystem till 

restprodukter samt att genom en förnyad utformning öka produktens användbarhet. Kraven och önske-

målen som listas är resultat av krav från förstudien samt bakgrundsundersökningen.  

Tabell 4. Projektets kravspecifikation 

 Kravspecifikation 
För utmatning och utformning 
av biologisk tork 

Definition: Värde 
(x) 

K/Ö 

Nr: Funktioner 

1 Mata ut bioflingor. Produkten skall mata ut bioflingor från 
torkkammare 

Ja K 

2 Transportera bioflingor.  Produkten skall transportera bioflingor i 
lodrät riktning.  

Ja K 

3 Samla ihop bioflingor. Produkten skall samla ihop bioflingor till 
tömning som utförs av operatör.  

Ja K 

4 Ett fåtal moment  Varje delmoment som utförs av operatör 
skall ej överstiga antal steg (X). 

6 Ö 

5 Inga förinställningar Inga förinställningar skall krävas vid an-
vändning.  

Ja K 

6 Interaktion människa-maskin  Produkten skall följa riktlinjer om använd-
barhet från universell design  

Ja K 

7 Tät utmatning från kammare Luckan i torkkammare för utmaning skall 
hålla tätt under torkning. 

Ja Ö 

 Övrigt 

8 Understiga ljudnivå Produkten skall vid bruk inte överskrida 
ljudnivå (x) dB. 

80 K 

9 Understiga ljudnivå Produkten skall vid bruk inte överskrida 
ljudnivå (x) dB. 

40 Ö 

10 Ej tidskrävande Samtliga delmoment som utförs av opera-
tör skall inte ta längre tid än (x) s. 

45 Ö 

11 Golvyta Produkten skall inte ta upp mer golvyta än 
(x) kvm. 

2 K 

12 Lätt att rengöra Produkten skall inneha släta ytor och lätt-
åtkomliga vrår.  

Ja K 

13 Lukt 8 av 10 personer skall inte uppleva luk-
terna som ett problem under körning.  

Ja K 
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5 Idégenerering 

För att kartlägga möjliga lösningar på utmatningen genomfördes tre olika idégenereringssessioner. Upp-

delningen av metoderna gjordes för att angripa problemet på olika sätt, samt att tillvägagångssätten 

skiljer sig ifrån varandra.  

 

 Brainstorming 

För att generera många idéer användes metoden brainstorming. Den hålls normalt med en grupp på 

mellan fyra till åtta personer (Cross, 2008). Före genomförandet av metoden ger gruppledaren en pro-

blembeskrivning som skall lösas. Varje medlem i gruppen får sedan under några minuter skriva ner sina 

idéer på utdelade lappar. Enligt (Cross, 2008) genomförs metoden bäst i en lugn miljö där deltagarna 

inte känner sig stressade. Varje session genomförs under fem minuter. Efter det tillåts en öppen diskuss-

ion där samtliga personer presenterar sina idéer och kan således bygga på varandras (Cross, 2008). 

 

5.1.1 Utförande  

Metoden genomfördes med fyra deltagare i olika åldrar från designingenjörsprogrammet. Problemet 

’utmatning” delades in i tre delproblem. Deltagarna presenterades för varje delproblem innan starten av 

sessionerna. Varje session varade i fem minuter och deltagarna tilldelades en mängd mindre lappar och 

uppmanades att skriva och/eller skissa ned idéerna som kommer upp. De tre frågeställningarna som 

ställdes ses i figur 19. 

 

 

Brainstormingen pågick i 45 minuter. Efter varje session uppmanades personerna att gå igenom sina 

idéer och muntligt presentera för övriga i gruppen. Efter genomförandet av metoden samlades alla lappar 

in. En enkel sållning genomfördes direkt efter, där idéer som involverade djur, grävmaskiner och raketer 

plockades bort eftersom de ansågs orealistiska. 

 

Idéerna placerades sedan i en morfologisk ta-

bell. Tabellen användes för att kombinera de 

olika idéerna för att bilda slutgiltiga koncept 

till det tidigare uppdelade problemet. Exempel 

som genererades fram var matarskruvar, vaku-

umtransporter, användandet av gravitation och 

användandet av centrifugalkraft. Några idéer 

som uppkom kan ses i figur 20.  

                                      

 
Figur 20. Exempel på koncept som genererades.  

Figur 19. Frågeställningarna som används vid varje sektion. 



Högskolan i Skövde  

Institutionen för Ingenjörsvetenskap   Produktutveckling av biologisk tork  

21 

 

 6-3-5 Metoden 

Enligt Curedale (2013) är 6-3-5 metoden en strukturerad form av brainstorming. I utförandet av metoden 

används sex deltagare som delges ett definierat problem. Personerna får sedan skissa tre olika lösningar 

på ett papper. Dessa tre idéer skickas sedan till nästa deltagare som i sin tur kollar igenom skisserna och 

därefter ritar tre nya idéer som inspirerats av eller bygger på tidigare idéer. Denna process fortsätter tills 

varje deltagare har utvecklat alla originalidéer. Metoden bygger på sex deltagare, tre skisser, fem rundor, 

därav metodens namn (Curedale, 2013).  

 

5.2.1 Utförande 

Metoden utfördes med sex designingenjörsstudenter i sista årskursen. Deltagarna placerades vid ett ovalt 

bord där A3-papper med uppritade rutor erhölls från start. Personerna presenterades sedan för problemet 

via skisser och förklaringar på en white board. Beskrivningen av problemet genomfördes på en detalje-

rad nivå där funktionen på torkkammaren illustrerades och förklarades. Deltagarna bads sedan att skissa 

ned tre idéer på hur en utmatning till restprodukterna skulle kunna konstrueras. Tiden att rita tre skisser 

sattes till fem minuter. Efter att tiden avlagds bads personerna skicka vidare sitt papper till nästa person, 

som gavs någon minut till att studera och reflektera över tidigare lösningsförslag. Metoden pågick i 45 

minuter. Efter att alla papper passerat varje deltagare samlades de in för utvärdering.  

 

Metoden genererade 108 olika skisser. En första sållning genomfördes på plats där idéer som inte kunde 

förankras ur ett verklighetsperspektiv plockades bort. Exempel på idéer som plockades bort var invol-

vering av diverse djur som under operationen hjälpte till att förflytta restprodukten. I figur 21 visas tre 

olika exempel på olika utmatningar som kom fram under idégenereringen.  

 

 

 

 

 

Figur 21. Exempel på olika utmatningar som uppkom under den andra idégenereringen. 
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 Morfologisk tabell 

En morfologisk tabell användes för att kartlägga alternativ på redan existerande lösningar som kan ap-

pliceras på restprodukterna i den biologiska torken. En morfologisk tabell är enligt Cross (2008) en 

metod som är till för att generera alternativ till designlösningar på ett problem. Metoden används genom 

att dela upp det huvudsakliga problemet i mindre delar och lista upp möjliga dellösningar för dessa. I 

nästa skede identifieras och kombineras dessa och genererar slutgiltiga helhetslösningar på det ursprung-

liga problemet (Cross, 2008). Metoden genomfördes med de innan uppdelade delproblemen för utmat-

ningen och lösningarna som listades framkom under förstudien.  

 

Lösningarna listades upp och kunde sedan kombineras på olika sätt för att skapa lösningar på den full-

ständiga utmatningen. Hela listan kan ses i bilaga 2. Några exempel på upplistade dellösningar kan ses 

i figur 22.  

 

Ett exempel på en kombination taget från figur 

22 kunde vara 1-2-1. Denna kombination ger 

en slutgiltig lösning som kan beskrivas som att 

en matarskruv hämtar upp bioflingorna ur tork-

kammaren. Flingorna skruvas sedan till ett 

transportband som under rörelse förflyttar 

flingorna direkt ner i en påse som sedan kan 

bytas ut av användaren. Flera olika kombinat-

ioner kunde genomföras på samma sätt och ge-

nererade ett flertal helhetskoncept till utmat-

ningen.  

 

 

 

 

 

 

Under listningen av dellösningar togs inte biotorkens begränsningar hänsyn till. Detta gjordes för att 

minimera kriterier för lösandet av problemen och skapa ett större antal dellösningar. Exempel på idéer 

som uppkom kan ses i figur 23. Exemplen innefattar användandet av skruvtransportör och radialfläkt.  

 
 

Figur 22. Exempel på dellösningar på utmatningen. 

Figur 23. Exempel på fullständiga utmatningar. 
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5.3.1 Strukturvariation 

För att fastställa grundstrukturen på biotorken användes en strukturvariationsmetod för att kartlägga 

olika alternativ. Metoden är enligt Tjalve (1979) en variationsmetod där alla alternativ för placering 

kartläggs. Elementen som har mest inflytande över produktens form är huvudbeståndsdelarna i produk-

ten (Tjalve, 1979). Biotorken delades därför in i tre huvuddelar: torkkammare, kylare och uppsamling, 

där kylare och torkkammare existerar och tillsammans bildar dagens produkt. Uppsamlingen är det nya 

elementet som tillkom och används för att tömma torken efter en torkningscykel. Elementen ritades upp 

som enkla symboler med förklarande bokstäver för att enkelt kunna skilja dem från varandra. Första 

genereringen genomfördes för att kartlägga alla möjliga alternativ till huvuddelarnas placering. Metoden 

genererade sammanlagt 32 olika alternativ och visas i bilaga 3. Exempel på resultat och upplägg visas i 

figur 24.  

 

 
I nästa steg genomfördes samma metod med mer tydliga skisser på huvuddelarnas form (se figur 25) för 

att skapa en mer detaljerad strukturvariation. Skisserna ritades upp för att efterlikna de bestående ele-

menten så mycket som möjligt. Detta resulterade i att ett antal förslag från första kartläggningen förkas-

tades då dessa inte kunde placeras så i verkligheten. Ett exempel på en förkastad placering var att oper-

ationerna blev omöjliga att utföra då kylaren placerades rakt ovanför inkastet till torkkammaren.  

 
Figur 25. Exempel på några mer detaljerade strukturvariationer. 

 

Figur 24. Exempel på olika grundstrukturer. 



Högskolan i Skövde  

Institutionen för Ingenjörsvetenskap   Produktutveckling av biologisk tork  

24 

 

I det sista steget i strukturvariationen förverkligades samtliga delar med hjälp av en skumplast som kallas 

Ecoprim. De tre huvuddelarna formades efter deras huvudsakliga form och placerades på olika sätt för 

att visualisera möjliga placeringar (se figur 26). 

 
Figur 26. Tre-dimensionella modeller av strukturvariation för test av placering. 

Figurerna placerades enligt den variation av strukturer som tidigare ritats upp. Användandet av skapade 

delar medförde att en ökad förståelse för konsekvenser som kan uppstå vid en viss placering. Med an-

vändaren i fokus placerades delarna i en enkel struktur som medför ökad förståelse för hur maskinen 

fungerar.  

 

Kundkraven och den blivande miljön som analyserats och observerats användes som stöd för att uppnå 

bästa möjliga placering på huvudelementen. Några krav/önskemål som var av stor karaktär var golvytan 

som maskinen skulle komma att använda. En annan sak var kravet på att hanteringen av hela torknings-

processen skall ske från en vinkel. Resultatet på placeringen visas i figur 27. Vid denna placering han-

teras och maskinen från ett håll och kan därför placeras mot en vägg. Den upptagna golvytan blir således 

minimal vid placering i en gång. Vid framtida placering kan andra föremål ställas tätt intill från en sida. 

Den andra sidan behöver mer utrymme och åtanke vid placering eftersom varm luft pressas ut från 

maskinen i den riktningen.  

 
Figur 27. Bestämd placering på huvudelementen. 
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 Minimala och maximala ytor 

Efter bestämd placering på respektive element påbörjades utformningen av det nya delelementet, upp-

samlingen. Under förstudien var den mest önskvärda formen av uppsamlingskärl en påse som enkelt 

kan bytas efter behov. Då påsen placeras inuti maskinen för att frigöra plats framför måste en lucka där 

påsen sitter utformas som möjliggör att man kan få ut påsen vid behov.  

 

Metoden för minimala och maximala ytor användes för hållaren och luckan där restprodukterna hamnar 

efter torkcykeln. Metoden går ut på att analysera processen som skall genomföras och ytorna som krävs 

för att kunna genomföra den (Tjalve, 1979). Ytorna varierar mellan maximalt antal ytor och minimalt 

antar ytor, samt några tillägg som hamnar emellan dessa. Processen som skall genomföras av elementet 

går i två riktningar. Den första är att hålla uppe en påse som tillåter inkast av biprodukter, påsen skall 

också kunna bytas vid behov. Den andra processen är att hålla uppe denna konstruktion samt förflytta 

den linjärt. Förflyttningen sker efter bytandet av påse och rörelsen placerar påsen under kärlet som töm-

mer innehållet. I figur 28 ges exempel på hur resultatet av metoden blev.  

 
Figur 28. Exempel på resultat från maximala och minimala ytor. 

Metoden genomfördes för att kartlägga alternativ till designen av restproduktluckan. Efter en analys av 

vad som behövs ritades alternativ upp. I exemplet ovan redovisas resultatet av minimala ytor för att hålla 

upp påsen och maximala ytor för att skjuva konstruktionen linjärt. Sedan kombinerades idéerna för att 

skapa olika koncept.  

 

 Konceptgallring 

Efter placeringen av uppsamlingspåsen sattes samtliga kriterier på vilka krav utmatningen måste klara 

för att kunna appliceras i produkten. Eftersom restprodukterna hamnar i botten på torkkammaren efter 

torkningscykeln är det startpunkten för utmattningsprocessen. Restprodukternas slutdestination är till 

påsen som byts av användare efter behov. För att påsens funktion skall uppfyllas måste öppningen pla-

ceras uppåt och utmatningen måste anpassas efter detta. Utmatningen måste också ske automatiskt efter 

en komplett cykel och skall därför inte startas manuellt. Matningsprocessen får heller inte bli för hög-

ljudd då omgivningen för produkten ofta är befolkad och sysslor som inte rör produkten kan förekomma 

i närheten. Designkriterier sattes därför upp där samtliga måste uppfyllas för att utmatningen skall kunna 

appliceras. Kriterierna är förmågan att transportera restprodukter lodrätt, låg ljudnivå, få antal delar, 

minimalt antal drivmotorer, lågt behov av rengöring och inget spill (se kapitel 4 Kravspecifikation). 

Efter dessa kriterier sållades koncept bort som inte var tillfredsställande. Exempel på dessa var använ-

dandet av transportband för restprodukter, då bandet var överflödigt och inte kan transportera restpro-

dukterna lodrätt.  
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 Personas 

För att bilda idéer om hur blivande användare upplever och vad som krävs av produkten användes perso-

nas och scenarios för att efterlikna verkliga användare. Persona är konkreta representationer av olika 

människor som systemet eller en service är designad för (Benyon, 2010). Persona kan enligt Mi-

askiewicz och Kozar (2011) användas för att fokusera på behoven för de blivande användarna. De per-

sona som presenteras nedan är Sofia, Stefan, Albin och Louise, alla fyra helt olika personer som skall 

hantera biotorken. I tabell 5 presenteras scenarios och de händelser som bildar ett behov eller ett visst 

utseende på biotorken. 

 

Sofia är 28 år gammal och bor ensam i en lägenhet nära centrum i en större stad. 

På fritiden gillar hon att umgås med nära vänner, de brukar se filmer ihop och 

lyssna på klassisk musik. Sofia jobbar på en mindre matgrossist i utkanten av sta-

den, där hon ansvarar för fruktavdelningen. Hon är inte van vid tunga lyft, vilket 

ibland leder till problem vid kasserad frukthantering som förekommer i yrket. So-

fia är organiserad och gillar att styra upp morgonrutinerna i butiken. I framtiden 

ser hon sig själv som chef för någon större matgrossist. 

 

Stefan är 49 år gammal och bor i villaområdet “Blomman” med fru och två små 

döttrar. Han är anställd som chef för en större matkedja som ligger utanför staden. 

Stefans personliga intressen ligger i att snickra och hantera trä. han får ibland 

värk i ryggen, problemen kan ha uppstått på grund av hans olika arbetspositioner 

från sitt tidigare arbete. Stefan är inte så organiserad, varken hemma eller på job-

bet. Han har mycket uppgifter att hålla i huvudet och han använder ofta lappar för 

att minnas.  

 

 
Albin är 24 år gammal och arbetar på ett lager som levererar frukt och grönt till 

matbutiker. Han är själv delägare i företaget och han gillar att organisera och 

tänka ut nya saker. Han är mycket teknisk och hans hus är fullt av de senaste 

elektronikprylarna. I övrigt tycker han om att träna och sporta. Han tjänstgjorde 

i det militära som ung innan han startade företaget, det har medfört att han gärna 

håller ett strukturerat schema.  

 

 

 
Louise är 15 år gammal och går på Ekebergs-gymnasium där hon läser handels-

programmet. Utanför skolan tycker hon om att gå på fester, shoppa och umgås 

med pojkvännen. På kvällarna har hon ofta danslektioner som tar mycket av hen-

nes tid. Hon blir lätt rastlös av att inte ha någonting att göra, och vid dessa tid-

punkter kommer ofta mobilen fram och det kan bli långa samtal med personer som 

står henne nära. I framtiden ser hon sig som en skådespelare med stor framgång 

och hennes största dröm är att träffa Justin Bieber.   
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 Scenarios 

Tabell 5. Olika scenarios för samtliga persona.  

Person: Scenario: Funktioner/utseende/begräns-

ningar: 

Sofia, 28 Förut behövde Sofia plocka den kasserade 

frukten från disken, lägga ned den i en 

soppåse och bära den hela vägen ut till con-

tainern. Med den nya produkten behöver 

hon bara bära påsen till lagret. Där häller 

hon ut innehållet i en maskin. Innan hon 

startar maskinen märker hon att den är full. 

Hon måste då tömma den innan hon kan 

starta den nya körningen samtidigt som 

hon känner press över allt annat som måste 

ordnas innan butiken öppnar.  

 Lätt att använda 

 Inga vassa kanter 

 Lätt att hälla ut innehållet från 

en sopsäck 

 Ej tidskrävande att starta 

 Ej tidskrävande att tömma 

 Tydlig feedback för tömning 

Stefan, 49 Som chef är det mycket att hålla koll på i 

butiken, som t.ex. inköp, löner etc. Idag 

blev han tvungen att rensa de kasserade 

frukterna. Han plockar snabbt och lägger 

dem på en vagn som körs in på lagret. Där 

tömmer Stefan frukten i en maskin. Han 

använder den mycket sällan eftersom hans 

personal tar hand om de vardagliga syss-

lorna. Under operationen ringer det från le-

verantören, det har uppstått problem med 

en leverans. 

 Lätt att använda 

 Lätt att förstå 

 Billig att köpa 

 Ej tidskrävande 

 Inga vassa kanter 

 Tydlig feedback efter maski-

nen startats 

 

Albin, 24 Som egenföretagare är det mycket att stå i. 

Vid genomgång av frukt behöver det 

ibland slängas. Albin rensar ut de dåliga 

frukterna och placerar dem i en soptunna. 

Den körs sedan och ställs intill en maskin 

som han slänger frukten i. Maskinen är inte 

inkopplad eftersom den levererades dagen 

innan. Albin kopplar in den och slänger i 

frukten. Han känner sig säker då han stu-

derat tidigare hur maskinen fungerar.  

 Lätt att installera 

 Lätt att använda 

 Attraktiv för köpare och an-

vändare 

 Inga vassa kanter 

 Skall fungera att flytta med 

truck 

 

Louise, 

15 

Louise har på första dagen på praktikplat-

sen fått hjälpa till att rensa ut dålig frukt 

från hyllorna. Hon skickas med de packade 

backarna till lagret där hon skall hitta en 

maskin att lägga frukten i, hon blir också 

tillsagd att sätta igång den. Hon går ut på 

lagret och letar efter maskinen. 

 Tydligt formspråk som berät-

tar för användaren hur den an-

vänds. 

 Lätt att förstå 

 Lätt att använda 

 Lätt att förklara utseendet 

 Se säker ut 

 Visa tydligt när den körs. 
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6 Formvariation  

När produktens huvuddelar har placerats ihop och användarens behov kartlagts påbörjas arbetet med att 

framställa formen. Enligt Tjalve (1979) finns det två olika aspekter av designskapandet, där den första 

är produktens totala form och den andra är formen på respektive element som produkten innefattar. 

Olika metoder genomfördes för att kartlägga förslag på produktens form och funktionalitet.  

 

 Funktionella ytor 

Funktionella ytor är ytor som har en aktiv funktion under användning (Tjalve, 1979). En systematisk 

variation av funktionella ytor genomfördes på luckorna för inmatning av kasserad mat och luckan för 

tömning av restprodukter. På luckan för inmatning är den interna ytan handtaget och den externa ytan 

är till för att täppa till torkkammaren. Fyra parametrar användes för att skapa ett maximalt antal förslag 

till förhållandet mellan luckornas funktion och placeringen av handtagen. Parametrarna som användes 

vara antal, placering, formgeometri och dimensioner. Förslagen för luckan till inmatningen listades upp 

och några av dem kan ses i figur 29.  

 
Detta resulterade i 15 olika förslag och 

de fullständiga uppritade förslagen kan 

ses i bilaga 6. Målet med luckans form 

sattes upp genom personas behov och 

delmål med operationen som utförs 

med luckan. Målen listades upp nedan 

och användes som underlag till be-

stämmandet av placering och dimens-

ion för handtaget. Förslagen analysera-

des sedan. Målen som listades upp ses 

nedan. 

 

 

 

 

 

 Placering på handtag måste visa åt vilket håll luckan öppnas. Affordence 

 Handtaget för placeras väl synligt. Visivility  

 Handtaget bör vara inbjudande att hantera.  

 

Metoden användes med samma struktur på luckan där användaren kommer åt att tömma maskinen på 

restprodukter. Interna ytor var handtag och externa ytan döljer påsen. De uppsatta parametrarna var 

samma. Exempel på förslag kan ses i figur 30. Antalet lösningar uppgick till 17 olika luckor.  

 

 

Figur 29. Exempel på förslag till placering av funktions ytor. 
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Det fullständiga antalet av uppritade 

förslag kan ses i bilaga 8 och resulte-

rade i 17 olika förslag. Skapandet av 

mål var samma som för luckan för in-

matning. Skillnaden är placeringen på 

luckan vilket medför annan önskvärd 

placering på handtag. Sättet luckan 

öppnas på är också annorlunda och 

handtaget bör placeras därefter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Placering av handtag skall optimera en ergonomisk arbetsställning vid användning. 

 Handtaget skall placeras väl synligt. Visibility  

 Handtaget bör vara inbjudande att hantera.  

 Placering av handtag måste visa åt vilket håll luckan öppnas. Affordence  

 

Efter att genereringen avslutats valdes de bästa alternativen ut till respektive lucka. Resultatet för båda 

luckor visas i figur 31. 

 
Figur 31. Resultatet av placering för funktionsytor för samtliga luckor.  

Placeringen för handtaget på respektive lucka genomfördes för att skapa en förnimmelse för hur luckan 

öppnas. För inkastet gäller att luckan öppnas via gångjärn bort från användaren, för tömningsluckan 

gäller att luckan skjuts ut mot användaren. De förbjudna (bannade) ytorna representerar fingrar som 

placeras vid hantering och kommer att lämnas fria från material i den fortsatta utformningen.  

Figur 30. Exempel på förslag till placering av funktionsytor. 
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 Formvariationsmetoden 

När placeringen av de funktionella ytorna bestämts genomfördes en generering av olika koncept för 

luckorna. Luckorna består nu av två funktionsytor som är placerade på olika ställen. Formvariationsme-

toden går enligt Tjalve (1979) ut på att med samma variationsparametrar (antal, placering, form geometri 

och dimension) skapa koncept genom att arbeta fram olika sätt att koppla ihop funktionsytorna med 

varandra.  

 
Figur 32. Ett antal exempel på utformningar för båda luckor 

Tankar som uppstod under formgivningen var att utseendet bör hjälpa den blivande användaren så 

mycket som möjligt. Vissa försök gjordes genom att skapa en mer avlång greppyta för handtaget, då det 

enligt Norman (1988) ger användaren en inbjudan till att dra i handtaget. Tankesättet användes på båda 

luckorna eftersom manövreringen kräver att de dras åt olika håll för att öppnas. En annan aspekt angå-

ende formspråket var att via formen förmedla vad som händer i processen vid luckornas område.   

 

6.2.1 Lucka för inkast 

Målet för inkastluckan (vänster sida i figur 32) var att via formen visa att inkastet används för kasserad 

mat och frukt. Processen som genomförs är att det inkastade materialet torkas under rotation och sedan 

automatiskt försvinner från kammaren till uppsamlingen. Formgivningen på luckan skall förmedla detta 

för att hjälpa användaren i dess förståelse om maskinen. 

 

6.2.2 Lucka för tömning 

Målet med inkastluckan (höger sida i figur 32) var att via dess form skulle visa en slutdestination för 

restprodukterna som torken skapar i sin process. Intentioner användaren bör erhålla av formen är att en 

påse måste placeras i läge innan torkcykel startas. Tanken var också att det skall vara lätt kontrollerat 

att påsen sitter placerad, samt att formen bör uppmana användaren att kolla mängden restprodukter i 

redan isatt påse för att minska risken för överflöd.  
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7 Konceptval 

Under genereringen och utvecklingen uppstod fyra koncept som fungerar för ändamålet. Koncepten som 

arbetats fram är följande, (A) Skruvtransportör, (B) Vakuumtransportör, (C): Radialfläkt och (D): 

Dammsugare. Samtliga koncept visas i figur 33.  

 
Figur 33. Samtliga koncept för utmatningstekniken 

Koncepten tar inte upp lösningen på hur bioflingorna lämnar torkkammaren. Utformningen av öpp-

ningen görs i efterhand för att anpassas efter respektive lösning. Dock delar samtliga transportfall samma 

problem då en torkningscykel inte får störas under körning. För att utvärdera samtliga koncept genom-

fördes en vägning av samtliga kriterier för utmaningen. Enligt Cross (2008) kan rankningen av kraven 

genomföras genom att systematiskt jämföra samtliga krav mot varandra. Resultatet av rakningen kan 

ses i tabell 6. Efter avslutad vägning gavs varje krav ett procentuellt värde. Detta genomfördes genom 

att sätta värdet 1 till 10 % eftersom 10 poäng delades ut.  

Tabell 6. Resultat från vägningen av respektive kriterier 

 

 

Låg ljud-

nivå 

Få antal 

delar 

Lågt behov 

av rengö-

ring 

Antal driv-

motorer  

Sluten pro-

cess 

  

Önskade Krav      Poäng % 

Låg ljudnivå 

 

 1 0 0 0 1 10 

Få antal delar 

 

0  0 1 0 1 10 

Lågt behov av 

rengöring 

1 1  0 0 2 20 

Antal drivmo-

torer 

1 0 1  0 2 20 

Sluten process  

 

1 1 1 1  4 40 
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Önskade krav sattes utefter användarnas önskemål, där lukter vid körning var ett krav. Därför sattes 

’sluten process’ som högst rang eftersom inga lukter då släpps ut. Efter avslutad vägning genomfördes 

en viktad konceptvalsmatris. Varje koncept ställdes emot varje krav. Skruvtransportörkonceptet sattes 

som referens och tilldelades 3:or på samtliga krav. Referenskonceptet användes sedan som utgångspunkt 

för resterande koncept där 5 sattes för ”mycket bättre”, 4 sattes för ”bättre”, 3 sattes för ”samma”, 2 

sattes till ”sämre” och 1 sattes till ”mycket sämre”. De viktade procenten adderades med satta poäng 

och resulterade i viktade poäng. Summeringen av de viktade poängen summerades och resultatet kan 

ses i tabell 7.  

 

Tabell 7. Resultat från konceptvalsmatris 

 

 

 

 

Kriterier: 

 

 

 

 

Vikt 

A 

Skruvtransp. 

(referens) 

B 

Vakuumtransp. 

 

C 

Radialfläkt 

 

D 

Dammsugare 

poäng Viktad 

poäng 

Poäng Viktad 

poäng 

Poäng Viktad 

poäng 

Poäng Viktad 

poäng 

Låg ljudnivå 

 

10 

 

10 

 

20 

 

20 

 

40 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

0.3 

 

0.3 

 

0.6 

 

0.6 

 

1.2 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

0.3 

 

0.4 

 

0.8 

 

1 

 

1.6 

1 

 

3 

 

5 

 

3 

 

4 

0.1 

 

0.3 

 

1 

 

0.6 

 

1.6 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

0.2 

 

0.3 

 

0.4 

 

0.6 

 

1.2 

Få antal de-

lar  

Lågt behov 

av rengöring 

Antal driv-

motorer 

Sluten pro-

cess 

Total poäng 

Rank 

3 

 

4.1 3.6 2,7 

Fortsätt? Nej Ja Nej Nej 

 

Resultatet visar att koncept B är det bästa och väljs därför att vidareutvecklas. En stor faktor till varför 

Koncept B resulterade i bästa resultat var att transporten använder den befintliga vakuumpumpen som 

redan sitter installerad i biotorken. Då maskinen redan har ett antal olika drivmotorer sågs det som en 

stor fördel att inte tillföra en till.  

 

8 Form av den totala produkten 

Efter val av utmatning och kartläggning av två delelement inleddes fasen för formgivning av hela pro-

dukten. Metoden för formvariation användes via två angreppspunkter. Anledningen var att försöka an-

gripa problemet på olika sätt och skapa så många idéer för slutdesign som möjligt. För att skapa ett antal 

idéer användes formvariationsmetoden på torkkammaren och avskiljaren först separat. Anledningen var 

att skapa många alternativ och försöka kartlägga former som kan användas. Torkkammaren används för 

att fyllas med kasserad mat och frukt och sedan torka det. Avskiljaren används när kammaren töms på 

torkad restprodukt, som sedan töms underifrån och hamnar i en påse. Målet med metoden var att kart-

lägga alternativ till delelementens utseende som genom formen skall förmedla hur processen går till. 

Exempel på form på avskiljare och torkkammare ses i figur 34. I exemplet ses ett försök till torkkam-

marens form där en avlastningszon för placering av backar samt påsar som används under tömning.  

 



Högskolan i Skövde  

Institutionen för Ingenjörsvetenskap   Produktutveckling av biologisk tork  

33 

 

 
Figur 34. Exempel på formgivning av kammare och avskiljare. 

Samtliga resultat kan ses i bilaga 10 och 11.  

 

Metoden utfördes på samma sätt på hela produkten. Processen startade med en enklare formvariation 

för grundstrukturen, där målet var att skapa en känsla av lätthet i produkten. Resultatet av den första 

formvariationen kan ses i bilaga 5. Processen övergick senare i detaljerade skisser och resulterade i nio 

förslag till utformning. Idéer plockades från tidigare kartlagda förslag och formade produkten i helhet.  

Processen fortsatte genom att idéer plockades från tidigare förslag och nya koncept skapades. Det resul-

terade i färre koncept som utvärderades med hjälp av målen om användbarhet.  

 

Målen som användes som utvärdering var stark affordance, hög visibility och tydlig feedback.  

Processen ledde fram till ett slutgiltigt koncept på utformningen som sedan blev underlag för slutresul-

tatet. Exempel på olika utformningar kan ses i figur 35. Samtliga förslag kan ses i bilaga 12. Samtliga 

nio förslag utvärderades och idéer plockades för att skapa nya koncept. Processen ledde till färre skisser 

med kombinerade former och slutade slutligen med ett koncept.  

 
Figur 35. Exempel på utformning av biotorken. 

I åtanke under formgivningen fanns placering av kontrollpanel och hur den tydligt skall visas via formen 

och hållas separerad från respektive processområde. Termen affordance återkom i skissandet då målet 

var att via formen skapa en förnimmelse om hur torkprocessen går till.  
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I figur 36 visas ett exempel på ett slutgiltigt 

koncept som uppkom under skissningen. Kon-

ceptet utvärderades med hjälp av tidigare ge-

nomförd uppgiftsanalys. Delmomenten som 

listats utfördes av de olika personas för att kart-

lägga om produkten klarar deras behov och för 

att försöka kartlägga fel som kan uppkomma. 

Analysen kan ses i tabell 8. 

 

 

Tabell 8. Uppgiftsanalys för slutgiltigt koncept 

Delmoment Potentiella problem  Kontroll Feedback Problem   

Lokalisera inkast för 

kasserad mat/fruk 

För få visuella an-

tydningar. 

Ingen Luckan är 

synlig 

Luckan syns tydligt, 

handtaget väl placerat 

för operation. 

Hantera luckan för in-

kast av mat/frukt 

För få visuella an-

tydningar och fel an-

tydningar. Handtag 

yta inte tillräcklig. 

Handtag Placering 

på hand-

tag. 

Handtag har för liten 

greppyta. Risk för att 

tappa och svårt att 

hålla i. 

Starta torkningscykel  

 

För få visuella an-

tydningar. Symboler 

betyder inget.  

Feedback uppfattas 

fel. 

Strömbry-

tare 

Startknapp 

 

Belysning 

på knappar 

Symboler 

 

Placering av ström-

brytare tvivelaktig – 

Anledning till place-

ring? 

Symboler för 

mikrovågor, förstår de 

den? 

Lokalisering av knapp 

enkel. 

Nödstoppa maskinen 

 

För få visuella an-

tydningar. 

Felaktig placering. 

Nödstopp Färg och 

utform-

ning på 

nödstopp 

Visuellt bra. 

Placering tvivelaktig. 

Kan den nås om hen 

fastnar i torkkamma-

rens botten?  

Lokalisera placering 

av tömning  

 

För få och felplace-

rade visuella antyd-

ningar.  

Feedback uppfattas 

fel. 

Ingen  Placering 

och ut-

formning 

på lucka.  

Ljus  

 

Tydlig visuell feed-

back via utformning 

av hål.  

Feedback från ljus-

diod tvivelaktig place-

ring 

Byte av påse 

 

För få och felplace-

rade antydningar. 

Handtag  Placering 

på handtag  

Handtag för långt ned 

och dålig greppyta.  

 

Processen ledde till ändringar för att förbättra designen utifrån de teorier som uppkommit. Övriga frå-

geställningar som uppkom var rengöring. Utformningen ovan kan resultera i att smuts samlas mellan 

den avrundade sidan och väggen. En annan aspekt var att rengöringen av produkten kan bli svår på 

baksidan, där kanten kan bli svår att nå från ett håll.   

Figur 36. Exempel på färdigt koncept. 



Högskolan i Skövde  

Institutionen för Ingenjörsvetenskap   Produktutveckling av biologisk tork  

35 

 

9 Detaljdesign 

 Tester 

När transportsystemet valts påbörjades de slutgiltiga testerna där funktionen testades i verkligheten. 

Samtliga redskap som användes kan ses i figur 37. För att uppnå vakuumsug så lånades en vakuumpump 

av Pegil Innovations AB. Pumpen var av modell Busch Samos som är en ’side channel blower’. (1). 

Effekten på vakuumet den skapar är 100 mBar. Pumpen som är installerad i den biologiska torken skapar 

samma vakuumtryck. Testerna genomfördes med pumpen för att uppnå samma effekt med pumpen som 

används idag.   

 

Som hjälpmedel för att skapa det tänkta transportsystemet användes en grovdammsugare som används 

till aska och sot (2). Produkten användes för att efterlikna en avskiljare som används i system vid vaku-

umtransport. För att efterlikna torkkammaren i den biologiska torken användes en hink i härdad plast. 

Som slang mellan avskiljare och kammare användes en vinylslang (3). Konstruktionen ändrades om 

kontinuerligt under testerna för att testa olika teorier och finesser. Produkten som användes för att sugas 

upp var flingor som företaget torkat i den existerande produkten (4).  

 
Figur 37. Samtliga hjälpmedel vid utförda tester 

9.1.1 Sugkraft 

De första testerna som genomfördes var om vakuumpumpens skapade luftflöde skulle räcka till för att 

transportera mängden bioflingor som behövdes. Grovdammsugaren kopplades ihop med vakuumpum-

pen och tätades så att ingen tjuvluft kom in i systemet. Vinylslangen kopplades in i grovdammsugaren 

och användes som munstycke. Testerna genomfördes sedan på två punkter, en var att bioflingorna gick 

att suga upp, den andra var att placera grovdammsugaren högre upp och därmed testa transportförmågan 

i höjdled. Testerna visade att om flödet upprätthålls fungerar tekniken och suget utmärkt för ändamålet.     

 

9.1.2 Flöde 

Olika strategier som testades var om ett luftflöde genom torkkammaren gav märkbara resultat och om 

det skulle användas. Testet utfördes genom att borra upp hål i locket som medföljde. Två olika storlekar 

testades genom att andra gången borra upp större hål. Tester genomfördes också utan luftflöde där grav-

itationen utnyttjades till att låta flingorna åka ned i slangen för att sedan åka ned och fångas upp av 

vakuumsuget. Vid behov av ett flöde genom kammaren måste en extra mekanisk öppning installeras för 

att uppnå detta. Den andra möjligheten var att flödet börjar under kammaren och att bioflingorna åker 

ner självmant via omröring och gravitation. Testerna visar att ett flöde genom hinken inte gav märkbart 

bättre resultat av uppsamlingen i hinken.  
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9.1.3 Filter 

En annan sak som testades var behov av filter. Ett filter som fort blir smutsigt måste bytas kontinuerligt 

efter några körningar, vilket vore en oönskad egenskap. Filtret som sitter i grovdammsugaren var ett 

vanligt luftfilter som är placerat nära inloppet för insuget. Filtret kollades efter varje test då grovdamm-

sugaren tömdes och fylldes på nytt. Testerna visade att filtret inte blev smutsigt alls. Några bioflingor 

hamnade på det yttre filtret som inneslöt filtret i papper. Det medför att en enkel ändring på skyddet runt 

filtret och en annan placering skulle medföra att ett filter aldrig/sällan behöver bytas.  

 

 Vidareutveckling av utmatning 

Efter testerna med flödet framkom att en installation av en extra lucka placerad i den övre nivån för att 

släppa in luft och skapa ett flöde genom torkkammaren inte gjorde stor skillnad på mängden bioflingor 

som sögs in. Därför bestämdes det att flödet skall börja i starten på utmatningen och att bioflingorna via 

fritt fall sugs in i röret och transporteras till avskiljaren. Tanken är att bioflingorna knuffas ned med 

hjälp av armen som sitter installerad för att röra om i botten. 

Tanken med flödet kan ses i figur 38. Vakuumflödet är där-

med försäkrat och bioflingorna som puttas ned i hålet dras 

med i flödet och transporteras iväg till avskiljaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Modellering  

Efter att den slutgiltiga formen hade bestämts modellerades den i Creo Parametric 2.0. Den slutgiltiga 

skissen användes som underlag för hur biotorken ska se ut. Mått på torkkammare och kylaggregat upp-

mättes på en tillverkad Biotork. Realistiska mått på respektive del medförde att förhållandet mellan dem 

kunde uppskattas och placeringar och nödvändig storlek på skal kunde bestämmas. Feedbacken illustre-

rades med hjälp av redigering i Photoshop där knappar och lampor kunde lysas upp.  

  

Figur 38. Tanken med det skapade flödet          



Högskolan i Skövde  

Institutionen för Ingenjörsvetenskap   Produktutveckling av biologisk tork  

37 

 

10 Resultat 

 Utformning 

Resultatet av utformningen på den biologiska torken kan ses i figur 39. Utformningen präglas till stor 

del av tillägget av uppsamlingen och den ditsatta avskiljaren. Biotorken är ritat i skala 1:1 där torkkam-

maren och kylarens mått stämmer överens med tidigare tillverkade produkter.  

 
Figur 39. Nya utformningen på biotorken.  

 

Torken utrustades utöver avskiljaren med en 

utdragbar lucka där påsen som samlar upp 

bioflingorna placeras innan respektive kör-

ning i produkten. Den blivande användaren 

drar ut luckan mot sig för att byta och/eller 

kontrollera mängden flingor som påsen inne-

håller. I Figur 40 visas processområdena. Om-

rådena (1) och (2) är funktionsområden och 

område (3) är öppna processområdet och 

samtliga är separerade.  

 

 

I figur 41 markeras de olika element som till-

sammans utgör formgivningens ”stomme” 

och är gjord efter affordance. Tanken var att 

via formen förmedla processens gång efter 

startad torkningscykel. Målet var att under-

lätta för användare som enkelt ska kunna se 

hur produkten fungerar vid en första anblick. 

 

 

               

   

Figur 41. Formgivning enligt affordancee. 

Figur 40. Biotorkens processområden. 
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Operatören som använder maskinen genomför en fyllning av frukt och grönt i luckan som ses på höger 

sida. Luckans formspråk skall förespråka att frukten försvinner från stället där frukten matats in. Pro-

dukterna som torkats klart transporteras sedan upp i avskiljaren som synligt placerats i mitten. Sedan 

skall formspråket förmedla att restprodukten hamnar i den utdragbara lådan som placerats direkt under 

avskiljaren. Lådan har ett utskuret hål som är skall efterlikna symbolen för en påse. Det skall förmedla 

att en påse bör placeras där som kan samla upp restprodukten men också lämna redan isatt påse synlig.  

 

I figur 42 visas panelen där startknappen och strömbrytaren placerats. I figuren redogörs också den 

feedback användaren erhåller vid start av torkcykel.  

 
Figur 42. Kontrollpanel. 

Strömbrytaren som placerats i ett vertikalt läge är en vippströmbrytare som trycks ned för att tillföra 

ström till biotorken. Knappen trycks nedåt för att starta. När strömbrytaren är i läge och luckan är stängd 

börjar startknappen som är en vanlig tryckknapp att lysa grönt. Det ger klartecken till användaren att 

trycka och starta torkningsprocessen. När processen är startad börjar lysknappen på kanten lysa blått. 

Det tillsammans med den kognitiva feedbacken att vakuumpumpen startar markerar att maskinen körs. 

Lysknappen kan ses från sidan och på längre avstånd. Färgen blå valdes för att föra användarens tankar 

till vila och paus. Nödstoppet placerades närmare torkkammaren, då användaren vid en tänkbar situation 

kan fastna i kniven på botten och måste således kunna nå nödstoppet utan problem.  

    

I figur (43) visas tömningsluckan tänkta funktion och belysning som används till feedback. Luckan är 

utdragbar och stödjer fastsättning av påse. Efter en torkningscykel förs bioflingorna ned i påsen. En grön 

lampa börjar lysa efter körning och släcks så fort luckan dragits ut en gång.  

 

 
Figur 43. Feedback och funktion för tömningslucka 

Ljuset inuti luckan är tänkt att visa användaren när processen är klar. Efter en körning bör den placerade 

påsen inspekteras med avseende på önskad mängd och storlek. När användaren återvänder till produkten 

är det tänkt att ljuset leder uppmärksamheten till luckan och medför att användaren öppnar och genomför 

en inspektion av mängden i påsen.  



Högskolan i Skövde  

Institutionen för Ingenjörsvetenskap   Produktutveckling av biologisk tork  

39 

 

 Utmatning 

Resultatet på utmatningen kan ses i figur 44. I förgreningen (5) sitter plattor som öppnas och stängs för 

att justera i vilket system vakuumet passerar. Det långa röret existerar i dagens produkt för att leda luft 

och vattenånga från kammaren. Vid omkopplingen byter vakuumflödet väg och går efter skifte via av-

skiljaren (4) och röret (3) som leder till torkkammarens botten. Vid botten öppnas torkkammaren och 

armen som rör om matar ned bioflingorna i hålet (2).  

 
Figur 44. Vakuumtransport integrerat i biotorken. 

I figur 45 visas plattorna som öppnas för att transporten av bioflingor skall fungera. Till höger visas 

öppningen mellan torkkammaren och röret. Den lätt gråa plattan är utrustad med ett hål där flingorna 

passerar igenom. Vid öppning vrids plattan 180 grader och hålet placeras rakt över röret. Vid stängd 

torkkammare då ett vakuumtryck bildas placeras hålet på andra sidan och kammaren är då sluten.  

 
Figur 45. Mekaniska öppningar för kammare och avskiljare. 

Till vänster visas funktionen för öppning och stängning av avskiljaren. Vid tömning av torkkammaren 

placeras plattan under tömningshålet och stänger ute luftflödet. Vid öppning dras den åt sidan för att låta 

flingorna silas ned i påsen under. I mitten av hålet placeras en pinne för att hålla hastigheten på de 

fallande flingorna nere.   
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11 Diskussion  

I förstudien genomfördes inte något studiebesök. Ett besök hos en tillverkare av diverse maskiner med 

inriktning på transportering av olika material hade kanske gett en bredare insyn i transporters olika för 

och nackdelar. Orsaken var att ämnet utmatningar var brett och företag som bara riktar in sig på trans-

portering av material är få. Ett företag som diskuterades med arbetsgivaren togs i kontakt men nekade 

mig att genomföra besöket, anledningen var okänd. Ett studiebesök skulle kanske ha medfört en ökad 

förståelse i olika systems uppbyggnad, samt en skarpare inblick i fördelar och nackdelar hos respektive 

system.   

 

I förstudien genomfördes intervjuer och observationer för att fastställa kundens krav och identifiera bi-

otorkens blivande miljö. Antalet intervjuer uppgick till 7 stycken, samtliga utförda på olika matbutiker 

och lager. Enligt Ulrich och Eppinger (2012) täcker 30 intervjuer upp till 90 % av kundkraven. Det kan 

då fastställas att intervjuerna var för få. Problemet låg i att finna deltagare som var villiga att ställa upp. 

Företag som kontaktades överskrev antalet intervjuer och somliga ville inte ställa upp, andra hänvisade 

till mail och förblev därifrån okontaktbara. Det få antalet intervjuer kan ha påverkat projektet negativt 

då vissa kundkrav kanske inte framkom.   

 

Idégenereringen för utmaningen genomfördes tre olika angreppspunkter. En brainstorming med tanken 

att skapa en öppen generering med många idéer, en 6-3-5 som var mer strukturerad samt att problemet 

förklarades mer i detalj. Detta gjordes för att skapa en mer sluten generering med förhoppningen att 

generera mer realistiska idéer. Den sista genereringen var enbart av system som existerar och som kan 

appliceras på biotorken. Detta för att skapa den mest slutna genereringen. Det som påverkat processen 

mycket är val av deltagare för tillfällena. Valet borde lagts upp på annat vis, då tanken var att skilja 

genereringarna åt mer. En idé är att i 6-3-5 metoden använt mig av mer erfarna personer inom det be-

rörda området. En blandning mellan produktutvecklare och tillverkare/montörer vore att föredra. Tan-

ken var då att blanda idésprutor med viss erfarenhet för att skapa idéer samt att tillverkare/montörer 

kunde bidra med sin erfarenhet. Detta skulle kanske skapat ett mer realistiskt och intressant resultat. 

 

Efter strukturvariationen sållades koncept bort av naturliga skäl då transportsystemet inte uppfyllde kra-

ven. Detta medförde att få koncept fans kvar. Problemet som uppstod kan ha sin förklaring i att place-

ringen på utmatningen (påsen) gjordes först efteråt. Om den hade genomförts och bestämts innan de mer 

strukturerade idégenereringarna kunde påsens placering förklarats och annorlunda koncept med detta i 

åtanke kan ha uppkommit och därmed skapat en större bredd på valbara koncept.  

 

Processen med utformningen lutar sig i hög grad mot skisser. Det kan ha påverkat designen negativt då 

modeller i verkligheten har en tendens att klargöra problem som inte uppkommit. En stor faktor till att 

modeller inte användes var storleken och formen. Problem som kan framkomma tydligare vid en mo-

dellering är placering av nödstoppet, om det syns tydligt och kan nås.  

 

Projektet behandlar enbart utformning med användaren i fokus. Viktiga aspekter inom produktutveckl-

ing är t.ex. produktionsanpassning, kostnad, livslängd och återanvändning. I brist på tid kunde inte detta 

undersökas då arbetet riktade in sig på ökad användbarhet. En aspekt som också är viktig är underhåll 

av maskinen då den går sönder. Företaget har idag anställda som åker ut till kunden och reparerar ma-

skiner på plats. På grund av biotorkens många olika delar, funktioner och storlek bör underhållet skötas 

på samma sätt.  
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 Rekommendationer för fortsatt arbete  

Rekommendationer för fortsatt arbete med den biologiska torken är dessa: 

 Skapa enklare mock-ups o naturlig storlek för att klargöra sikten för t.ex. nödstoppet och ge-

nomföra tester hur personer reagerar på feedbacken som maskinen levererar.  

 Skapa en separat funktionsmodell över utmatningssystemet för att testa utmatningen ur tork-

kammaren. Testandet skall ha som mål att testa om systemet håller tätt, om hålet räcker till eller 

om det bör utformas annorlunda. Testerna bör också kartlägga om plattorna som öppnar och 

stänger luftvägarna behöver vara två eller om det räcker med en som öppnar flödet till avskilja-

ren.  

 Utformningen bör anpassas mer till tillverkning. Det kan göras i byggandet av enklare mock-

ups för att testa. Teknikerna som används bör vara bockning och skärning av materialet. Det 

bör också undersökas om delar lättare kan köpas färdiga. Ett exempel kan vara till påshållarens 

konstruktion, där det kan finnas ’off-the-shelf’-produkter. Detaljen med utformningen av armen 

som hjälper till att mata ut bör också testas och optimeras.  
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