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Sammanfattning 

På uppdrag av C3 Scandinavian Lifestyle utvecklades en produkt för att kunna fördela smet till 

sju plättlaggar i ett moment. Denna rapport beskriver arbetet under hela projektets gång, samt 

förslag på vidare arbete.  

 

Arbetet påbörjades med att göra en projektplanering och en förstudie. I förstudien utfördes 

butiksbesök, och intervjuer med anställda i de två butikerna för köksredskap som besöktes. En 

state of the art uträttades genom internetsökningar och genom att söka i patentverkets databas. 

Det som upptäcktes här var att inga liknande produkter fanns på marknaden, men att det 

däremot existerade smetfördelare med enkla munstycken anpassade för exempelvis muffins. 

Efter detta skapades storyboards för att identifiera tänkbara händelseförlopp och hur dessa 

skulle påverka produkten. För att identifiera en målgrupp för produkten användes personas. 

Även en förståelse för C3s försäljningsställen skapades, och resultaten sammanställdes i en 

moodboard. Målgruppen för produkten visades sig vara väldigt bred, då alla typer av människor 

handlar där C3 säljer sina produkter, exempelvis på ICA. Plättar är även en rätt som kan lagas 

och uppskattas av en bred mängd, barnfamiljer kan dock ha rätten som en större favorit än 

andra målgrupper. För att nå ut med produkten till så många som möjligt valdes att produkten 

skulle hålla en lägre prisklass. 

 

Därefter beställdes tre befintliga produkter för smetfördelning, då dessa skulle testas. Testerna 

gav olika insikter, bland annat som vad som var en lämplig storlek på behållare, och om hur 

stora hål som krävdes för viskositeten på pannkakssmet. Efter förstudierna skapades en QFD 

av användarönskemålen som identifierats, som sedan kunde översättas till krav och bilda en 

kravspecifikation. I nästa steg skissades idéer med brainstorming, och inspiration från testerna. 

Vidare identifierades delfunktioner som kunde lösas på olika sätt, och dessa olika lösningar för 

delfunktionerna bildade en morfologisk matris. Utifrån denna matris kunde olika lösningar 
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kombineras samman, och resulterade i fyra slutkoncept. Ännu fler storyboards skapades här. 

Tre av koncepten testades därefter med enkla prototyper, och fördelar och nackdelar med dessa 

framkom. Efter detta utvärderades koncepten mot varandra med kriterieviktsmetoden, och 

konceptet med hävarm och armar som blockerar hålen fick flest poäng. Detta koncept var även 

det som spillde minst av de enkla prototyperna.  

 

Sedan itererades det valda konceptet, och med hjälp av 3D-printade prototyper och 

hemmatester förbättrades produkten i flera steg. Tester på användare utfördes även med en av 

de 3D-printade prototyperna. Produktens slutgiltiga utseende baserades på en moodboard över 

C3s nuvarande produktsortiment, för att passa företagets stil och en bred målgrupp. Materialet 

för den största delen av Plätt-i-lätt valdes till polypropen, bland annat för dess värmetålighet 

och pris. Ett framtida arbete är att placera tätningar på de armar som blockerar hålen, då detta 

skulle göra produkten helt spillfri.  
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Abstract 
On behalf of C3 Scandinavian Lifestyle, a product for dispensing batter into seven mini 

pancake molds in one step was developed. This report describes the work throughout the 

project and proposals for further work. The project began with a project planning stage and 

background research. For the background research, shop visits and interviews were conducted 

with employees in two stores. A state of the art was executed through internet searches and by 

searching the patent office database. The conclusion was that there were no similar products 

on the market, but on the other hand there were batter dispensers with simple nozzles. For 

example, there were some adapted to portion muffins. Afterwards, storyboards were created to 

identify different sequences of events that may happen when using the product. The target 

group was identified by creating personas. Also, it was important know C3's sales outlet for 

framing the target group. Since all types of people shop at supermarkets where C3 sell their 

products and mini pancakes is a popular dish in Sweden, the target group for the product was 

very wide. However, families with children may be the biggest consumer of mini pancakes 

because it is a children's favorite. A moodboard could then be created for the target group. In 

order to create the most attractive product, it was decided that it would be in the lower price 

range. 

 

Following, three existing batter dispensers were ordered to carry out tests. These tests gave 

different insights, such as the appropriate size of the container, and suitable hole sizes for the 

viscosity of pancake batter. After the preliminary studies, a QFD was created with user requests 

that were translated into a requirement specification. Thereafter, ideas were sketched by 

brainstorming and inspiration from the tests. Partial functions that could be solved in various 

ways were identified during this stage, and formed a morphological matrix. Based on this 

matrix, different solutions could be combined and resulted in four final concepts. Even more 

storyboards were created at this stage. Three of the concepts were then tested with simple 
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prototypes and the pros and cons of these emerged. Thereafter, the concepts were evaluated 

against each other using the weight ranking method, and the concept of a lever with arms 

blocking the holes scored the highest. This concept was also the one that worked best of the 

simple prototypes. 

 

Afterwards, several iterations were made of the chosen concept, and by testing the 3D-printed 

prototypes, the product improved in several stages. User tests were also performed with one of 

the 3D-printed prototypes. The final exterior of the product was based on a moodboard of C3's 

current product range, to suit the company and a broad target audience. The material selection 

for most of Plätt-i-Lätt was polypropylene, because of its high heat resistance and price. A 

further development is to place seals on the arms, as this would make the product completely 

spill free. 
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Förord 

Denna rapport grundar sig i ett kandidatexamensarbete som utfördes under vårterminen 2018. 

Projektet var i samarbete med företaget C3 Scandinavian Lifestyle som önskade att ta fram en 

smetfördelare för plättar. Genom att applicera kunskaper från tidigare kurser från utbildningen 

Civilingenjör i Design och Produktframtagning på KTH kunde ett produktutvecklingsprojekt 

utföras. Vi fick även hjälp utifrån, vilket ledde till att projektet blev så bra som vi och företaget 

önskat. 

 

Vi vill tacka Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp för er handledning under hela projektets 

gång. 

 

Ett tack till Mats Bejhem för de fjädrar vi fick till prototyper och modell.  

 

Och slutligen tack till Ulf Bork som gav goda insikter i början av projektet och svar på de frågor 

som uppkom längst vägen.  

 

Stockholm 21/5 2018 

Lovisa Jansson och Yi Liu 
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1 Inledning 

I följande kapitel beskrivs bakgrunden till projektet, projektets syfte, avgränsningar samt 

metoder och källor. 

1.1 Bakgrund 

I januari 2018 påbörjades ett kandidatexamensarbete i Teknisk Design i samarbete med 

företaget C3 Scandinavian Lifestyle. C3 Scandinavian Lifestyle är ett svenskt varumärke som 

tillverkar köksprodukter för hemmabruk. C3 tillverkar bland annat perkolatorer där de är 

marknadsledande i Sverige, enligt C3s VD Ulf Bork. C3 Scandinavian Lifestyle mission 

statement är:  

 

”Our mission is to be a good companion in your daily life by respecting the trust of being 

invited to your home”.  

 

C3 står för Contemporary function, Contemporary design, Contemporary quality. [1] Alla 

dessa “C” var viktiga att ta med sig vidare in i projektet. Idéen till projektet kom från personen 

bakom C3 - Ulf Bork.  Han hade själv upplevt att det var lätt att spilla smet och tog lång tid att 

göra plättar till barnen. Fokuset i detta projekt blev att finna en lösning till hur man skulle kunna 

fördela smet till sju laggar i ett moment, med ett snabbt och spillfritt resultat.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att ta fram en smetfördelare som skulle distribuera smet till sju 

plättlaggar i ett moment. För att göra detta användes kunskaper från tidigare kurser inom 

programmet Civilingenjör i Design och Produktframtagning. Bland annat användes kunskaper 

från kursen MF1040 Design och produktframtagning Metodik samt kursen HM1025 Ergonomi 

i Produktutvecklingen.  

 

Vid slutet av projektet skulle en produkt ha framställts som uppfyllde syftet. Arbetet redovisas 

dels i denna rapport men redovisades även med en slutpresentation, en utställning på Kungliga 

Tekniska Högskolan kallad KEXPO med tillhörande affisch, slutmodell samt en projektmapp. 
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1.3 Avgränsningar 

Projektet utfördes inom uppdragets ramar och det gjordes få avgränsningar inom detta. 

Produkten anpassades enbart till pannkakssmet vilket är avgränsning på det sättet att ingen 

annan viskositet på smet flödar lika bra genom hålen, men detta var också det som önskades i 

problembeskrivningen. En annan avgränsning var vilken plättpanna som produkten anpassades 

till, vilket blev en sådan med 7 laggar. Pannor med annat antal laggar är alltså ej kompatibla 

med produkten, men detta var det som önskades av företaget. 

1.4 Metoder 

Under projektets gång har flera metoder används. Dels har intervjuer utförts i butiker, en state 

of the art har även utförts. Här användes även personas och storyboards för att identifiera 

målgrupper respektive möjliga händelseförlopp. Detta följdes av en QFD - en Quality function 

deployment - för att identifiera krav utifrån de önskemål som uppkom under förstudierna. Efter 

detta användes både brainstorming och en morfologisk matris som hjälpmedel för att generera 

koncept. Koncepten utvärderades sedan mot varandra med kriterieviktsmetoden. Även 

moodboards användes för att beskriva målgrupp med bland annat försäljningsställen, och en 

för att beskriva företaget C3s estetik.  
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2 Genomförande och resultat 

I följande kapitel beskrivs arbetsgången under projektet samt resultat. 

2.1 Produktupptäckt och projektplanering 

Problemet var sedan innan identifierat av C3s VD, Ulf Bork. Han hade upplevt att det var lätt 

att spilla och tog lång tid att laga plättar. Samtidigt verkade en smetfördelare för sju laggar 

saknas på marknaden.  

 

I projektplaneringsfasen identifierades kommande delar i arbetsprocessen och en plan för 

arbetet togs fram. Det bestämdes att båda deltagarna i projektet, Lovisa Jansson och Yi Liu, 

skulle ha ett gemensamt ansvar för inlämningar och färdigställande av delmål inom tidsramen. 

Ett GANTT-schema över hela projekttiden skapades för att kunna planera arbetet och tidigt 

identifiera de deluppgifter som skulle färdigställas.  

2.2 Produktdefinition 

För att vidare definiera problemet användes olika metoder för att identifiera och analysera 

kundbehov samt konkurrenter, göra en marknadsanalys i form av state of the art undersökning 

och ta fram en kravspecifikation. 

2.2.1 Användarundersökning 

Intervjuer utfördes i två olika köksredskapsbutiker i Stockholm, Lagamati och Cordon-Bleu. 

Här undersöktes också befintligt sortiment. Besöken gjordes för att få en bild av kundernas 

behov och vilka som köper liknande köksverktyg idag. Intervjuerna gav även en uppfattning 

om vad som såldes i butiker och i vilken mängd. De frågor som ställdes till en anställd i varje 

butik var: 

 

1) Har ni en smetfördelare i ert sortiment? 

2) Om ja, hur fungerar den? 

3) Frågar kunder om smetfördelare i butiken? 

4) Vet ni om det finns en smetfördelare anpassad för plättar?  

 

Intervjun skedde i en semi-strukturerad form, därför ställdes följdfrågor vid behov utöver de 

förberedda frågorna. I dagsläget sålde ingen av butikerna något verktyg som var marknadsfört 

för att fördela smet specifikt till plättar. Istället fanns det doserare mer anpassat till fina 

detaljuppläggningar av exempelvis puré på restaurang, se Figur 1 och 2 nedan. Dessa har en 

“knapp” på handtaget, som vid tryck gör att ett hål öppnas i botten av konen. Eftersom de 

marknadsförts till restauranger är de väldigt stora och för att hålla en hög kvalitet har verktygen 

tillverkats i metall. Detta innebär att priset är högt. På affärerna kostade ett sådant här verktyg 

1595 kr på Lagamati respektive 1639 kr på Cordon-Bleu. På Cordon-Bleu var dock verktyget 

av en större storlek. De anställda var medvetna om att det finns billigare plastversioner som 

skulle kunna användas till att dosera smet till bland annat pannkakor och muffins, men dessa 
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beställdes inte in då kunder sällan frågade om smetfördelare i butikerna. Något verktyg som 

kan fördela smet till alla sju lagg i ett moment hade de inte sett förut. På Cordon-Bleu 

betonandes konsistens på smeten, och att den var av högsta betydelse för storleken på hålet.  

 

 
Figur 1. Smetfördelaren på Lagamati 

 

 
Figur 2. Smetfördelaren på Cordon-Bleu 

 

Dessa fördelare var mycket lika i sin konstruktion. I butiken Lagamati fanns även ett ställ till 

smetfördelaren, se Figur 3.  

 

 
Figur 3. Ett ställ till smetfördelaren på Lagamati 
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Stället medför att smetfördelaren kan ställas ned mellan användningarna, och smeten eller 

purén då kan droppa ned i ett decilitermått. Decilitermåttet går sedan att lyfta ur och innehållet 

kan hällas tillbaka i tratten. Detta gör att inte lika mycket innehåll går till spillo. Ett 

användarönskemål som togs med härifrån var möjligheten att kunna ställa ifrån sig produkten.  

2.2.2 State of the art 

State of the art är en marknadsanalys som visar tidigare eller liknande lösningar av problemet. 

Det fanns inga verktyg för att fördela smet till plättpannans sju laggar i ett moment när detta 

undersöktes. Däremot finns det ett flertal olika smetfördelare som marknadsförts till bland 

annat att laga pannkakor eller för att baka cupcakes. Verktyget fördelar då smet ur endast ett 

hål, se Figur 4, 5, 6 och 7. Olika variationer på denna lösning går att hitta och köpa på internet.  

 

 
Figur 4. En av de befintliga lösningarna på marknaden (Coolstuff) [2] 

 

 
Figur 5. En av de befintliga lösningarna på marknaden (Clas Ohlson) [3] 
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Figur 6. Befintliga lösningar på marknaden [4] 

 

 
Figur 7. Befintliga lösningar på marknaden [5] 

 

Vid sökning i patentverkets databas kunde inga patent för smetfördelare för hemmabruk hittas, 

endast maskiner som kunde tillaga pannkakor. Det fanns även två olika sorters 

frostingfördelare och spritsar, se Figur 8. Marknadsundersökningen visar att Plätt-i-lätt 

uppfyller en funktion som saknas hos produkter på dagens marknad. 

 

  
Figur 8. Två patenterade frostningfördelare [6] 
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En annan sak som undersöktes var hur pannkakor och plättar tillverkas industriellt. Detta söktes 

fram på internet, där bland annat ett flertal videos visade processen. Här producerades plättar 

på rad, med ett smetfördelningshål för varje plätt. [7] Denna lösning är automatiserad för stora 

produktionsvolymer. Då produkten Plätt-i-lätt är tänkt för hemmabruk var inte denna metod 

aktuell.  

 

En produkt som i nuläget finns för plättar, men löser ett annat problem än Plätt-i-lätt, är olika 

typer av silikonformar, se Figur 9. Dessa fungerar genom att denna placeras i en platt panna. 

När smeten hälls i denna formas plättarna efter formen. Det som skiljer denna lösning från 

Plätt-i-lätt är att smet måste hällas i en plätt i taget, och denna är inte kompatibel med en vanlig 

plättpanna. En negativ sak är att formen måste tas bort från järnet mellan varje omgång plättar, 

för att kunna vända samt ta upp plättarna.  

 

 
Figur 9. En silikonform från Clas Ohlson [8] 

 

Nästa del av projektet var att undersöka vilka storlekar på plättpannor som är vanliga på 

marknaden. Detta för att det skulle finnas mått att utgå från när koncept skulle genereras. 

Undersökningen gjordes dels i butik men framförallt online, se Tabell 1. 

 

 

  



 

L. Jansson, Y. Liu 

MF132X, Kandidatexamensarbete i Teknisk Design 

KTH VT18 

 

8 

 

Tabell 1. Olika plättpannor på marknaden 

Produktnamn Återförsäljare Antal laggar Diameter [cm] Bild 

Traditionell 

Plättpanna med 

trähandtag 23 

cm [9] 

Cervera 7 23 

 

Stenfors 

Plättpanna 7st 

gjutjärn [10] 

Cervera 7 Ej definierat 

 

Funktion 

plättlagg i 

gjutjärn, 23 cm 

[11] 

Lyckasmedmat 7 23 

 

Plättpanna 27 

cm Prima - 

Nordkök [12] 

Kitchentime 7 27 

 

Le Gourmet 

Plättpanna med 

rörhandtag - 

Gense [13] 

Kitchentime 7 26 

 

Plättpanna 7 

plättar gjutjärn - 

Funktion [14] 

Kitchentime 7 23 

 

Plättpanna, 7 hål 

- Ronneby Bruk 

[15] 

Kitchentime 7 25 

 

Pannkakspanna 

Smiley - Nordic 

Ware [16] 

Kitchentime 7 Ej definierat 

 

Nedan följer alternativa antal laggar 

Plättpanna 26 

cm (4 st) [17] 

Kitchentime 4 26 
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Lodge 

Blinipanna - 

Claus Holm [18] 

Kitchentime 4 Fyrkantig form 

 

Hjärtplättpanna 

med trähandtag 

[19] 

Kitchentime 6 22 

 

28 x 28cm 

Plättlagg - 

Classic - 

Scanpan [20] 

 

Kitchentime 9 Fyrkantig form 

 

Plättpanna 4 

plättar ICA 

Basic [21] 

Icahemma 4 Ej definierat 

 

Mineral B 

Element 

Blinipanna 27 

cm 3 st 

pannkakor [22] 

Cervera 3 27 

 

 

Studierna bekräftade att sju laggar på pannan var det absolut vanligaste på marknaden. Men 

det fanns även andra storlekar och former på pannorna. Storleken på pannorna varierade, och 

medianen för storleken på pannor med sju laggar blev mellan 23 - 25 cm. Detta bekräftades vid 

butiksbesöken där alla plättpannor som såldes var 23 cm i diameter, se Figur 10. Eftersom 23 

cm var det mått som flest pannor hade valdes detta som utgångspunkt i projektet. När projektet 

fortlöpte bestämdes dock att både en 23 cm och 26 cm panna skulle användas för att Plätt-i-lätt 

ska vara kompatibel de allra flesta pannor med sju laggar. 

 



 

L. Jansson, Y. Liu 

MF132X, Kandidatexamensarbete i Teknisk Design 

KTH VT18 

 

10 

 

 
Figur 10. Ett 23 cm i diameter plättpanna på Lagamati 

 

Utifrån användarundersökningen och state of the art kunde det konstateras att det fanns en 

lucka på marknaden för en smetfördelare för plättar. I butik såldes främst verktyg för större 

kök, och på nätet var produkterna mer riktade till privata kunder.  

2.2.3 Storyboards 

För att identifiera eventuella användarönskemål och problem som skulle kunna uppkomma 

under användningen ritades ett antal storyboards.  

 

 
Figur 11. Scenario 1 

 

I Scenario 1 ovan, Figur 11, lagar användaren plättar och distribuerar smet med decilitermått, 

en lagg i taget. Det droppar och arbetsytan blir stökig. Det tar tid att hälla i alla sju laggar och 

matlagningen tar lång tid. Man köper en Plätt-i-lätt på till exempel ICA och slipper därmed 

spill och det går snabbare att fördela smeten. Här kom insikten att detta kunde vara en möjlig 

försäljningsplats där människor som upplevt situationen handlar, och därmed eventuellt skulle 

kunna lockas av att köpa en Plätt-i-lätt. 
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Figur 12. Scenario 2 

 

I Scenario 2, se Figur 12 ovan, köper en person Plätt-i-lätt på till exempel ICA, matlagningen 

går bra, men det är jobbigt att diska köksredskapet för hand. Men Plätt-i-lätt går att montera 

isär och diskas i maskin, vilket blev ett önskvärt krav.  

2.2.4 Personas 

Företaget C3 är inriktat på att tillverka köksverktyg för hemmet, och därför valdes privatkunder 

som målgrupp i projektet. Det fanns heller inget liknande för privata kunder på marknaden. C3 

har en hög standard på sina produkter, men är inte i den högsta prisklassen eller i den billigaste. 

För att produkten skulle passa i C3s sortiment antogs att produkten skulle ha en låg- eller 

medelprisklass, för att nå ut till en stor grupp privata kunder. C3 säljer sina produkter på många 

olika typer av affärer som ICA, Coop, Cervera, Mediamarkt, Elgiganten och Electrolux Home, 

vilket Ulf Bork berättade i en personlig intervju. Det finns därför många olika typer av personas 

som skulle kunna tänka sig handla produkten. 

 

Anna, 35 år 

Anna är mamma till tre barn under 12 år och jobbar 8-17 på ett kontorsjobb. På kvällen när 

Anna kommer hem är hon oftast trött och vill laga något enkelt och uppskattat till sina barn. 

En favorit till barnen är bland annat köttfärssås med spagetti och pannkakor eller plättar. Anna 

handlar ofta på ICA och en tisdag efter jobbet stannar hon till vid sin lokala mataffär för att 

veckohandla. Inne i affären kollar Anna ofta efter olika erbjudanden, då hon inte gillar att betala 

ett onödigt högt pris för saker och ting.  

 

Mats, 59 år 

Mats och hans fru har sen en tid tillbaka utflugna barn. Detta betyder att de kan laga det de vill 

hemma utan åsikter. Helst äter Mats en söndagsstek på helgen och under veckorna gillar att att 

laga lite enklare rätter. Mats handlar ofta på Coop som ligger nära och där handlar han det han 

känner för i nuet. Under livet har Mats jobbat hårt och pengar är därför inget större problem.  

 

Fredrik, 24 år 

Fredrik är student och budgeten är varje månad på gränsen. Han försöker laga mycket mat som 

även ska vara enkel, för att få över till sin matlåda. Helst ska det gå snabbt när han lagar för 

mycket tid över till matlagning har han inte på grund av många fritidsintressen utöver studierna. 

Fredrik handlar ofta på den lokala ICA nära, som ligger ett stenkast från hans studentlya. 
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Fredrik skulle kunna lockas av tanken att köpa produkten för det skulle göra det snabbt för 

honom att tillaga plättar, som för övrigt inte är en dyr maträtt att laga. Denna produkt skulle nå 

ut till Fredrik om den fanns i mataffärer eller möjligtvis Elgiganten. Fredriks budget är 

begränsad och han skulle troligtvis inte tänka sig att köpa produkten om den är för dyr. Som 

student bor Fredrik ganska trångt, därför skulle storleken på produkten kunna spela roll. Mats 

skulle kunna köpa produkten eftersom den är en “bra och ha” produkt till vardagen. Hans 

budget tillåter ett högre pris, och han kan lockas av en högre kvalité på produkten. Anna skulle 

kunna tänkas tycka att produkten förenklade vardags-matlagningen, och därför lockas att köpa 

denna om hon såg produkten på exempelvis ICA. Eftersom att Anna gillar att handla billigt 

skulle hon gärna se att den fanns för ett relativt lågt pris. 

 

Utifrån personas identifierades att olika personer kan ha olika önskemål angående kvalité eller 

pris på produkten. Eftersom produkten är en “bra-att-ha” pryl, kan ett lägre pris tänkas locka 

de som inte från början tänkte att de behövde en sådan. Att produkten görs billigare kan dock 

avskräcka andra kunder som hellre eftersträvar kvalité, till exempel att produkten ska vara 

tillverkad i ett material som rostfritt stål. För att nå ut till så många på marknaden som möjligt, 

samt följa C3s tre C, behövde både materialval och pris övervägas. Dock valdes utifrån 

personas och användarundersökningar att ett billigare alternativ var det som skulle utvecklas. 

2.2.5 Målgrupp 

Från tidigare avsnitt var produkten definierad att ligga i låg- till mellanprisklass. Eftersom att 

Plätt-i-lätt är en “bra att ha”-produkt kan ett för högt pris avskräcka vissa kundgrupper. Det 

finns många olika typer av människor som skulle kunna tänkas köpa produkten, men kanske 

främst barnfamiljer som vill ha ett snabbare och enklare sätt att laga plättar, som ofta är en 

favorit bland barnen.  

 

I moodboarden nedan, se Figur 13, syns en bild över den tänka målgruppen. Moodboarden 

visar en stressig vardag där saker helst ska gå snabbt, barnfamiljer, och affären ICA där vissa 

av C3s produkter säljs. Produkten anpassades så den skulle passa in i dessa miljöer och till 

denna kundgrupp.  

 
Figur 13. Moodboard för kundgruppen 
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2.2.6 Test av befintliga produkter 

För att utvärdera de produkter för smetfördelning som fanns på marknaden köptes det in tre 

olika typer av lösningar, se Figur 14. 

 

 
Figur 14. De tre produkterna som testades 

 

Produkt A. Längst till vänster i Figur 14 är “pancake doughnut batter dispenser” av 

Kitchencraft. Denna kostade 175 kr på kitchentime.se. “Kitchen craft dispenser för munkar” 

var produktnamnet, men i beskrivningen och på förpackningen står det att den även ska fungera 

för pannkakor. När en knapp trycks ned på toppen åker botten på behållaren ner, och smet kan 

då rinna ut. Produkten rymmer ungefär 500 ml. [23] 

 

Produkt B. Den mittersta produkten i Figur 14 heter “portioner” av Westmark. Produkten 

kostade 220 kr på kitchentime.se. På hemsidan marknadsfördes den som en smetfördelare. Den 

fungerar genom att ett handtag är kopplad till ett “stopp” under behållaren, och när handtaget 

trycks in följer “stoppet” med och smeten kan flyta ut. Produkten rymmer 900 ml. [24] 

 

Produkt C. Produkten till höger i Figur 14 heter “Funktion smetshaker grå”. I beskrivningen 

står det att den är lämplig för exempelvis pannkakor och hade ett pris på 44 kr på 

kitchentime.se. Enligt beskrivningen kan smeten förberedas och skakas direkt i flaskan. 

Produkten rymmer 700 ml. [25] 

 

Dessa tre testades och utvärderades efter följande kriterier som var användarönskemål som 

tidigare identifierats samt ergonomiska aspekter. Under testet stektes plättar i en 23 cm i 

diameter panna. Hur testerna såg ut kan ses i Figur 15, 16 och 17. 
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Figur 15. Test av produkt A 

 

 
Figur 16. Test av produkt B 

 

 

 
Figur 17. Test av produkt C 

 

Se betygsättningen i Bilaga A, med motiveringar. Sammanfattningsvis fick flaskan flest poäng. 

En insikt från testet var att behållaren för produkt B och C var onödigt stor. Det var fullt 



 

L. Jansson, Y. Liu 

MF132X, Kandidatexamensarbete i Teknisk Design 

KTH VT18 

 

15 

 

tillräckligt med en behållare som rymmer minst 500 ml för att kunna göra flera pannor med 

plättar. Detta minskar också belastningen på arm och axelparti under rörelsen. En annan insikt 

var att A och B hade väldigt stora hål som inte fungerade optimalt med plättsmet. En bra 

funktion som samtliga produkter hade var att de var lätta att ställa ifrån sig, och detta var något 

som beaktades för utveckling av Plätt-i-lätt.  

2.2.7 Kravspecifikation och QFD  

Efter studierna i kapitel 2.2.1–2.2.5 kunde en kravspecifikation tas fram för produkten. I 

kravspecifikationen finns en huvudfunktion (HF), önskvärda funktioner (Ö) och nödvändiga 

funktioner (N). Se kravspecifikationen i Bilaga B. Huvudfunktionen och problemet som skulle 

lösas var att ta fram en produkt som skulle kunna fördela smet mellan sju olika plättar i ett 

moment. Ett användarönskemål som togs fram var användarvänlig, vilket kunde ha lösning 

“intuitiv”. Detta gav kravet om att produkten skulle gå att förstå hur den skulle användas på 

mindre än 60 sekunder. Krav om vikt togs fram med befintliga produkter på marknaden i 

åtanke. Att vikten ska hållas nere är viktigt för användaren då en hög vikt är dåligt ur 

ergonomiskt synpunkt. Det kan vara ansträngande för handled och axlar bland annat om 

produkten skulle användas under en längre tid. Enligt ergonomin ska man minimera vikt 

samtidigt som man ska se till att produkten inte behöver hållas långt från kroppen vilket ger en 

extra momentkraft. Man ska även undvika att produkten bidrar till en onaturlig handledsvinkel.  

 

Kravet om hur mycket smet som en eventuell behållare ska hålla togs från produkter för 

pannkakor på marknaden. Man kan också jämföra med att tillaga pannkakor, där en pannkaka 

är ungefär 100 ml eller 1 dl, och en plättsats är strax under detta på grund av ytorna mellan 

laggarna. Detta borde betyda att plats för 500 ml smet räcker till ungefär 5 pannor med plättar. 

Det ansågs viktigt att produkten var vattenresistent på grund av smeten, samt att den fungerade 

att maskindiskas av hygieniska skäl. Produkten ska även medge åtkomst till alla ytor på denna, 

så det även går att göra rent för hand. Ett önskvärt krav för produkten är att man ska kunna 

anpassa munstycket på produkten så man kan ha ett munstycke för plättar, och ett för pannkakor 

exempelvis. Verktyget måste vara anpassat för högre temperaturer på grund av närheten till en 

varm panna. Då varm vattenånga kan vara över 100°C varm, valdes en lägsta hållbar temperatur 

till 150°C.  

 

Krav om dimensionerna på produkten togs från de som testades, då deras olika storlekar på 

behållare gav en bra uppfattning om att minst 500 ml var fullt tillräckligt. För stora dimensioner 

på produkten kan göra den klumpig och svår att använda. Ur ergonomisynpunkt adderades två 

önskvärda krav på Borgs CR-10 skala samt ett produktivitetskriterium med tidmätning. Inga 

av dessa ska öka för att produktiviteten ska bli bättre eller behållas på samma nivå. 

Ansträngningsnivåer ska önskvärt bli lägre jämfört med vanliga tillagningsmetoder. Produkten 

bör anpassas till både höger- och vänsterhänta användare och ska inte spilla vid och efter 

användning. Efter användning bör produkten kunna placeras stabilt, för att man ska kunna ställa 

ifrån sig denna medan man exempelvis väntar på att nästa sats plättar skall tillagas utan att den 

ramlar. För att förenkla användningen är det önskvärt att ha en måttskala på en eventuell 

behållare. 
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För att identifiera dessa krav användes även en QFD, vilket översätter användarönskemål till 

krav, se Bilaga C. Användarönskemålen i QFD:n var exempelvis enkel att rengöra och enkel 

att förvara, vilket gav krav som “åtkomst till alla ytor” och volym. I QFD:n kunde även en 

konkurrentanalys utföras, där konkurrenterna var de produkterna som beställts hem för tester, 

i kapitel 2.2.6. Här kunde det konstateras att det finns en konkurrenskraft i att ha en anpassbar 

smetfördelare, och genom att minimera dropp. Det var svårt att placera in smetfördelaren för 

plättar i konkurrensanalysen, då många av dessas egenskaper var okända i detta stadium.  

 

Användarönskemålen viktades från 1-5, och enkel att rengöra och spillfri ansågs här viktigast. 

Det krav som ansågs viktigast och hade flest mest kopplingar till användarönskemålen blev 

materialvalet. Detta skulle påverka priset, rengöringen, vikten samt värmetåligheten. 

  



 

L. Jansson, Y. Liu 

MF132X, Kandidatexamensarbete i Teknisk Design 

KTH VT18 

 

17 

 

2.3 Konceptuell design 

Efter produktdefinitionsfasen så skulle olika koncept genereras. Genom de studier som gjorts 

innan hade olika typer av delfunktioner som var nödvändiga hos produkten identifierats, samt 

olika lösningar på dessa.  

2.3.1 Metoder för konceptgenerering 

Genom att göra en morfologisk matris kunde olika koncept kombineras ihop med hjälp av 

dennas lösningar på olika delfunktioner, se Tabell 2.  
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Tabell 2. Morfologisk matris 

Delfunktion Lösningar    

 

Förvaring av 

smet 

Ingen förvaring 

(häll direkt i) 

Behållare 

 

  

Smetfördelning Hål Rännor   

 

Smetstopp 

Blockerare med 

knapp under hål 

 

“Dropp-stopp”- 

teknik 

 

Tryck 

 

 

Blockerare med 

knapp “pinne” 

täcker hål 

 

 

Placeringsbar 

Ställ 

 

Ben eller fötter Stor bottenyta  

 

Byta munstycke 

Gängor 

 

Snäppfästen 

 

Kilförband 

 

Inget byte 

Placering av 

handtag 

Ovanför 

 

Sidan 

 

Inget handtag 

 

 

 

När skisser sedan togs fram kunde olika typer av lösningar identifieras med utgångspunkt i 

denna matris, där ingen lösning skulle ha exakt samma lösningar till alla delfunktioner. 

2.3.2 Tidiga koncept 

Efter skiss-fasen kunde de olika skisserna placeras i olika koncept, då vissa hade liknande 

lösningar.  

 

Blockerare med skjutfunktion 

Detta koncept bygger på att en platta eller liknande blockerar hålen i behållaren, och vid 

förflyttning av denna finns det hål i plattan som medger att smet kan rinna ned när hålen i 

behållaren och plattan är i linje med varandra. I Figur 18, 19 och 20 nedan visas flera 
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variationer av denna, en där plattan styrs via en knapp på ett handtag på sidan, ett via en spak 

och ett via tryck på ett handtag.  

 

 
Figur 18. En blockerare som styrs från handtaget 

 

I Figur 18 ovan syns idén med att ha en knapp på handtaget. För denna idé skulle det vara 

fördelaktigt att ha en fyrkantig form, då plattan då kan hållas fast med hjälp av skenor. 

  

 
 

Figur 19. En blockerare som styrs med en manuell spak 

 

I Figur 19 ovan syns idén med att ha en spak som styr plattan. För denna idé skulle det krävas 

två händer, en som håller behållaren på rätt plats över plattan, och en hand som kan justera 

smettillförseln.  

 

 

 
Figur 20. En blockerare som skjuts iväg från hålen när handtag trycks in 

 

I Figur 20 ovan syns idén med att med hjälp av tryck på handtaget styra plattan som täcker 

hålen. Denna idé var inspirerad från Produkt B som beställdes hem för produkttesterna.  
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Blockerare med armar 

Detta koncept är inspirerat av konen från butiksbesöken samt Produkt A från testerna. 

Konceptet använder sig av sju armar som stoppar smetflödet när knappen inte trycks ned. Även 

idéer för placerbarhet har inkorporerats, som till exempel fötter och en ring runt kanten som 

produkten kan stå stadigt på. Dessa skulle kunna placeras på stekpannan för att underlätta 

fördelningen om materialet var av ett värmetåligt material.  

 
Figur 21. Hålen öppnas när knapp trycks ned 

 

I Figur 21 ovan fördelas smeten genom att knappen ovanpå trycks ned, vilket gör att armarna 

åker ner och därför ut på undersidan. Smeten kan sedan rinna ut genom hålen som inte längre 

blockeras. 

 
Figur 22. Hålen öppnas när hävarmen trycks ned. 

 

Figur 22 visar en liknande lösning där man trycker ned en hävarm som lyfter upp armarna 

istället. När armarna lyfts blockeras inte längre hålen och smeten kan rinna ut. Vid rengöring 

skulle det vara en fördel att kunna ta lös handtag och armar. 

 

Tryck 

Det tredje konceptet får smeten att rinna ut med hjälp av tryck. Antingen med en idé inspirerad 

från en spruta, se Figur 23. Eller en idé inspirerad från lösningen med en flaska, se Figur 24.  
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Figur 23. När smeten utsätts för ett tryck rinner den ut ur behållaren 

 

 
Figur 24. En utveckling på flaskan, smeten rinner ut av tryck 

 

Inget stopp 

Det sista konceptet är en behållare som gör att smeten rinner ned direkt när man tillför denna. 

Denna fungerar som en mall som leder smeten rätt till laggarna. Alltså måste en hand hålla i 

mallen och en hand tillföra smet i behållaren. Se Figur 25 för en idé med rännor, och Figur 26 

för en idé med håligheter.  

 
Figur 25. En “form” som leder smeten rätt med hjälp av rännor 
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Figur 26. En form som leder smeten rätt med hjälp av inre håligheter 

2.3.3 Enkla prototyper av koncept  

När prototyper skulle tillverkas var det viktigt att först veta hur hålen skulle placeras för att 

smeten skulle hamna rätt i varje lagg. Testerna skulle utföras med en panna med 23 cm i 

diameter och en med 26 cm i diameter. Genom att måla upp laggarna på varandra kunde det 

identifieras var smeten kunde droppa ner för att placeras bra i båda järnen, se Figur 27 nedan. 

 

 
Figur 27. Till vänster: Laggarna skissas upp på papper, med järnet placerat under. Till 

höger: hålens placering utmålad 

 

Varje håls placering var då 8 cm från den mittersta laggens centrum, med 60 graders skillnad 

mellan varje. När hålens placering var bestämd påbörjades prototyp-byggandet. Prototyperna 

hade en grund i en enkel hink, som modifierades och gjordes hål i för att testa de olika 

koncepten rent principiellt. Hål gjordes även i lock, och i en annan platta av plast. De 

prototyperna som gjordes skulle vara enkla prototyper av koncepten blockerare med armar, 

blockerare med skjutfunktion och konceptet utan stopp. Se prototyper i Figur 28, 29 och 30 

nedan.   
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Figur 28. Prototypen till konceptet blockerare med skjutfunktion  

 

Ovan syns prototypen för konceptet blockerare med skjutfunktion. Denna förenklades från 

tidigare skisser, då tanken var att plattan ska skjutas i horisontalled när smeten ska rinna till. I 

prototypen snurras istället plattorna mot varandra för att hålen skall hamna i samma linje. På 

grund av förenklingen kunde inte ett hål göras i mitten, eftersom smet då skulle rinna konstant. 

Då delarna återanvändes till senare prototyper är det inget hål i mitten på dessa heller.  

 

 
Figur 29. Prototyp av blockerare med armar 

 

Ovan syns prototypen av blockerare med armar. I ett lock fästes armar med spetsiga ändar som 

blockerade hålen i plastplattan. 
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Figur 30. Prototyp plastplattan 

 

När konceptet “inget stopp” skulle testas användes helt enkelt bara plastplattan med hål i för 

att fördela smeten rätt. Prototyperna bedömdes enligt Tabell 3 från 1-5, där 1 var ett lågt betyg 

och 5 ett högt. Under alla tester genom projektet användes samma recept för smeten, detta gav 

prototyperna samma förutsättningar under testerna.  

 

Tabell 3. Bedömning av prototyper 

Kriterie  Blockerare med 

skjutfunktion 

Blockerare med 

armar 

Inget stopp 

Lätt att använda  1 3 4 

Spillfri 1 5 1 

Testpoäng 2 8 5 

 

För konceptet blockerare med skjutfunktion visade det sig vara svårt att tillverka en prototyp 

som höll tätt när den skulle det. Prototypen fick således ett lågt betyg i båda kriterierna. Detta 

koncept upptäcktes tidigt ha svårigheter, till exempel att smet lätt rinner mellan plattorna. 

Eftersom denna produkt kräver en bra hygien måste produkten gå att ta isär för rengöring 

mellan plattorna. Detta gör det svårt att skapa mekanismer som kan hålla tätt runt varje hål. I 

Produkt B som beställdes fanns exempelvis en inbyggd tätning som helt bygger på att 

produkten alltid är intakt, och ej isärtagbar. Att göra en produkt med samma utformning för sju 

hål istället för ett kräver för många mekanismer, då varje hål kräver en egen ”hävarm” som 

täcker hålet och förflyttas när användaren kräver. Att flytta alltihop med denna platta var alltså 

ersättaren till denna produkt, men att plattan gör det svårt att hålla tätt och göra rent blev en 

svårighet för att förverkliga konceptet. 

 

Prototypen för blockerare med armar lyckades stoppa smeten bra och utföra sitt jobb utan spill. 

Dock var prototypens utseende långt ifrån det tänkta konceptet där delarna skulle sitta ihop och 

vara enklare att använda. Vid användningen av prototypen behövde man exempelvis använda 

båda händerna, men den färdiga produkten var tänkt att kunna användas med en hand.  
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Prototypen utan stopp var svår att hantera då man inte kunde välja att stoppa flödet när 

plättlaggen blev fulla. Detta kräver att man antingen kan hälla exakt rätt mängd varje gång eller 

lägger till en doserare. Då konceptet saknade stoppfunktion droppade fördelaren när den inte 

brukades. Detta gjorde att denna produkt upplevdes ofärdig och inte lika utvecklad som övriga.  

 

Gemensamt för alla prototyper var insikten om hur stora hålen måste vara för att smeten skall 

kunna rinna ur behållaren. Första testet med cirka 2-3 mm stora hål resulterade i att smeten 

endast droppade ut. Vid 6 mm rann smeten i en jämn stråle men hålen skulle kunna vara ännu 

större eller justerbara för tjockare konsistens på smeten. För produkten med ett stopp för hål, 

Produkt B, som beställdes var hålet 15 mm stort i diameter. Detta upplevdes då för stort för en 

vanlig pannkakssmet. Slutsatsen här blev att en hålstorlek mellan 6 mm och 15 mm var 

passande för produkten. 

2.3.4 Fler storyboards 

Efter testerna av de enkla prototyperna skissades fler storyboards. Detta eftersom att nya 

problem-scenarios identifierats när koncepten testades i verkligheten. Det första scenariot är 

indelat i två delar. Det första är att det är svårt att sikta rätt med Plätt-i-lätt, eftersom att den har 

en stor bottenyta och döljer pannan för användaren. Därför missar användaren pannan och 

smeten bränns på sidan av plättlaggen, se Figur 31 rad 1. Det andra som kan hända är att smeten 

sätts i gungning i behållaren, och att användaren därför får problem att sikta, se Figur 31 rad 

2. Det var därför viktigt när produkten utformades att se till att användaren lätt kunde sikta med 

produkten. Att smeten på något sätt skulle börja gunga fram och tillbaka i behållaren, som det 

upplevdes med smetflaskan Produkt C, var något som även skulle undvikas.  

 

 
Figur 31. Storyboard med två olika problem  

 

I sista storyboarden är produkten för tung i sig, eller rymmer för mycket smet, så den blir 

obehagligt tung för användaren. Även ett handtag som inte är ergonomiskt utformat leder till 

smärtor i handleden, se Figur 32. En insikt som gavs här var att det är en fin balans mellan 

optimering av storlek på behållaren för att rymma den smet som önskades, men samtidigt 

undvika att göra behållaren för stor så det medför obehag i handled eller liknande när denna är 

fylld.  
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Figur 32. Storyboard som visar ont i handled vid tung produkt 

2.3.5 Slutgiltiga koncept 

 

Figur 33. Blockerare med skjutfunktion 

 

I det slutgiltiga konceptet för blockeraren med skjutfunktion, se Figur 33, har produkten 

bestämts till kvadratisk form och fler skenor lagts till i mitten. Detta för att underlätta skenornas 

placering samt förhindra spill när plattan skjuts fram och tillbaka. Skenorna är tänkta att ge mer 

stöd åt plattan där den annars skulle böja sig.  

 

Längst ut på handtaget sitter en kork, som gör att den undre plattan inte kan glida bak på 

skenorna längre än handtagets slut. Om korken skruvas av, medför detta att blockeraren kan 

dras ut helt, och medger därmed en enklare rengöring mellan plattorna. Under användning är 

det av yttersta vikt att plattorna sitter tätt emot varandra, vilket upptäcktes med de enklare 

prototyperna.  

 

 
Figur 34. Blockerare med armar 
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Konceptet med blockerare med armar, se Figur 34, fungerade bäst under prototyp-testet och 

bedöms att fungera bra som den beskrevs i de tidigare koncepten, utan större modifieringar. 

Från prototypen ändrades armarnas ändar till att vara spetsiga. En annan tanke var att låta 

behållarens volym bygga på bredden istället för höjden. 

 
Figur 35. Tryckkonceptet 

 

Även tryckkonceptet, se Figur 35, bedöms att fungera likt den produkt som beställdes för test, 

men modifierad med fler hål. Det var svårt att bygga en enkel prototyp av denna, därför är det 

svårt att bedöma huruvida detta koncept skulle spilla, eller hur enkel den skulle vara att 

manövrera för användaren när laggarna ska prickas.  

 

 

Figur 36. Inget stopp 

 

Konceptet utan stopp, se Figur 36, förenklades under prototyp-testet och uppfyller samma 

funktioner som tänkt. 
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2.3.6 Konceptval 

När ett koncept skulle väljas användes kriterieviktsmetoden. se Figur 37. Här kunde alla 

användarönskemålen viktas mellan 1-5, där 1 var mindre viktigt och 5 mycket viktigt. En ideal 

produkts poäng räknades ut till 155. Blockerare med skjutfunktion fick 114 poäng, blockerare 

med armar fick 124 poäng, tryckkonceptet fick 114 poäng och “inget stopp” konceptet fick 109 

poäng. Varför “inget stopp” konceptet fick en låg poäng berodde till stor del på att den fick en 

låg poäng på spillfri kriteriet, som var ett önskemål av högsta vikt. Att detta koncept spillde 

mycket identifierades med hjälp av den enkla prototypen. Det koncept som fungerade bäst med 

de enkla prototyperna fick också den högsta poängen med kriterieviktsmetoden, vilket gjorde 

att detta var det koncept som valdes att jobbas vidare med.  

 

 
Figur 37. Kriterieviktsmetoden 
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2.4 Produktutveckling 

I följande kapitel beskrivs det valda konceptets utveckling med prototyp iterationer och tester. 

I detta stadie låg fokus på smetfördelarens funktion.  

2.4.1 Moodboard 

För att produkten skulle passa företaget C3 gjordes en moodboard över C3s befintliga sortiment 

av produkter.  

 

I Figur 38 nedan syns moodboarden över företaget C3. C3 har en spritt utseende på sina 

produkter, då företaget inte har några visuella riktlinjer. Dock sattes en moodboard ihop med 

de produkterna som tycktes ha en röd tråd utseendemässigt, något som kunde utgås ifrån när 

Plätt-i-lätt skulle formges. Här framgår det att svart färg, genomskinlig plast samt röda detaljer 

är något som syns hos flera av C3s produkter.  

 

 
Figur 38. Moodboard för C3 

 

Med tanke på ett av C3s tre C i sin mission statement, contemporary design, applicerades en 

modern design på produkten. Detta följer även linjen med en bred målgrupp, då en modern 

design passar i många hem. Hos C3s övriga produkter fanns även denna moderna design i dess 

formspråk.  

2.4.2 Iteration 1 

En prototyp ritades upp i CAD och 3D-printades. I den första iterationen bestod smetfördelaren 

av fem delar: behållare, armar, fäste med handtag, hävarm och en axel som drar upp armarna 

vid tryck på hävarm. Dessa monterades sedan ihop, där axeln limmades med armarna.  
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Figur 39. Hela iteration 1 som assembly i CAD 

 

I Figur 39 ovan syns alla delar som de satt ihop i CAD-assemblyn.  

 

 
Figur 40. Kil på axeln 

 

 

För att armarna skulle hamna på rätt plats och inte rotera när de lyfts så användes ett kilförband 

mellan axeln och handtaget. Se kilen på axel i Figur 40 ovan. 

 

 
Figur 41. Spår i hålet på handtaget 

 

I Figur 41 ovan syns hur spåret såg ut på handtaget. 
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Figur 42. Fasning längst ut på armarna 

 

I Figur 42 ovan syns fasningen på armarnas ändar. Detta för att efterlikna den enklare prototyp 

som tidigare tillverkats. Med denna fasning på ändarna skulle armarna också lättare hamna i 

rätt läge för att täppa till hålen än om de varit helt platta. Alla delar kunde sedan monteras ihop, 

där axeln limmades ihop med armarna.  

 

 
Figur 43. 3D-printad prototyp 

 

Utifrån CAD-modellen kunde delarna printas ut i 3D-printer. Hur dessa såg ut när 

smetfördelaren var hopmonterad syns i Figur 43 ovan.  

 

 
Figur 44. Test av iteration 1 
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Testerna gav insikter om problemen med den första iterationen. Armarna täppte inte till hålen 

helt och hållet, vilket ledde till att det droppade lite innan användning, se Figur 44. Detta kunde 

förbättras till nästa iteration genom att göra en större vinkel på ändarna, så att armarna åkte 

längre ned i hålen. Här uppkom även en tanke om att någon typ av tätning, av exempelvis 

silikon skulle behövas mellan armar och hål för total tätning. För att underlätta armarnas 

placering fasades även hålens kanter till nästa iteration, vilket skulle agera som en guide för 

armarna och att få smeten att rinna ner enklare. Hävarmen och fästet skulle sitta tätt mot 

varandra så att hävarmen hölls på plats, men på grund av axelns längd kunde de istället röra sig 

i förhållande till varandra. Kilen på axeln var mindre än fästets spår och därför kunde axeln 

rotera lite och medförde att armarna ibland kunde hamna vid sidan av hålet. När smeten börjar 

ta slut fick smetfördelaren lite svårt att låta all smet rinna ut. Då kom tanken om att istället för 

att ha en helt platt botten i behållaren skulle det vara bättre med olika nivåer för att få smeten 

att rinna till hålen. Efter användningen ställdes fördelaren åt sidan på en tallrik, men en 

utveckling av ben skulle medge lättare placering mellan användning. Då alla delar sitter ihop 

blev rengöringen av fördelaren lite svårare. En insikt blev att ett löstagbart handtag med 

snäppfästen hade kunna underlätta rengöringen.  

2.4.3 Iteration 2 

Efter test av iteration 1 kunde olika toleranser och andra förbättringar göras, och en förbättrad 

version av Iteration 1 skapades, se Iteration 2 i Figur 45 nedan.  

 

 
Figur 45. Iteration 2 i sin helhet 

 

I Iteration 2 ändrades form på handtag, och fötter lades till i silikon för att produkten vid behov 

ska kunna ställas på stekpannan. Enligt kunskaper från tidigare kurs i ergonomi är den naturliga 

handledsvinkeln 20° från sitt raka läge från armen. Detta kommer från att handtaget helst skall 

vinklas cirka 70° mot arbetsriktningen [26], se Figur 46. Därför vinklades handtaget med denna 

vinkel för att uppnå maximal bekvämlighet.  
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Figur 46. Den naturliga handledsvinkeln [27] 

 

Armarna gjordes spetsigare och för att minimera dropp samt leda armarna till hålen lades 

fasningar till även på hålen. Förhöjningar lades till i botten för att leda smeten till hålen när den 

börjar ta slut. 

 

Detta gör att det är enklare att “sikta” rätt på laggarna om användaren har svårt för detta. Se 

Figur 47 nedan. 

 
Figur 47. Till vänster: fötter och spetsigare armar, Till höger: nytt handtag 

 

Två spår lades till på sidan av hävarmen för att hävarmen inte skall kunna rotera, se Figur 48.  

 

  
Figur 48. Spår som ska hålla hävarmen på plats  

 

CAD-modellen för Iteration 2 printades ut i 3D-printer och monterades ihop, se Figur 49.  
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Figur 49. 3D-printad prototyp av iteration 2 

 

Trots förbättringar sedan den första iterationen gav den nya prototypen fortfarande upphov till 

lite dropp när behållaren fylldes, se Figur 50 nedan. Detta kan ha berott på att 3D-printern 

skriver ut materialet i olika lager, vilket resulterar i att ytorna inte är helt släta och att det därför 

blir glipor mellan armar och hål. Efter någon användning och mängden smet minskat höll 

armarna tätt som tänkt. De problem som tidigare fanns på grund av för stora toleranser hos 

kilen hade nu åtgärdats. Armarna hittade till hålen varje gång, och hävarmen satt på plats. Det 

nya handtaget upplevdes bekvämt i handen och lät handleden vara i en ergonomisk position 

vid användning. 

 

 

 
Figur 50. Test av iteration 2 

 

Användartester 

För Iteration 2 utfördes även användartester där användarna gav feedback om produkten, men 

även observationer under testets gång kunde utföras. 

 

Användare 1 upplevde att handtaget på produkten var aningen för kort. Vid första användning 

märkte inte användaren att det fanns ett stödhandtag på andra sidan av behållaren från det större 

handtaget, vilket hade gjort att det avlastat dennes handled. En idé från detta är att det skulle 

medfölja en enkel bruksanvisning hur produkten kan användas. Plättarna fick mindre smet i de 

två laggarna närmast det stora handtaget under testerna vilket berodde på att pinnen lyfte upp 

armarna lite snett, så dessa två hål är igentäppta under längre tid än andra hål. Annars tyckte 

användare 1 att produkten fungerade bra och var intuitiv att förstå och använda.  
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Användare 2 tyckte produkten var lagom stor och enkel att använda. Användaren gav ett förslag 

om att en fjädring skulle vara bra då detta skulle kunna ge en “feedback” och något slags 

motstånd när hävarmen pressades ned. Detta skulle även göra att armarna trycks tillbaka 

snabbare. Även för denna användare lyftes armarna lite ojämnt, vilket åtgärdades. En idé från 

användaren var att införa markörer på utsidan för armarnas position så att det blir lättare att 

sikta rätt på laggarna. När smeten tog slut gjorde upphöjningarna att nästan all smet rann ner 

till hålen, men upphöjningarna skulle kunna vara högre för att ge en snabbare effekt.  

 

För att ta med användarnas åsikter i den slutgiltiga produkten gjordes upphöjningarna i 

behållaren högre, från 2 mm till 5 mm på sin högsta punkt. Detta för att smeten lättare ska rinna 

till hålen när smeten börjar ta slut. Handtaget gjordes längre från 9 cm till 10 cm för en bättre 

bekvämlighet. Detta var den maximala längden som fungerade för att handtaget inte ska 

kollidera med ytan den ska stå på när användaren ställer ifrån sig produkten, samtidigt som den 

ergonomiska vinkeln bibehölls. I den slutgiltiga produkten bestämdes det att det skulle finnas 

en fjäder som hjälper till att pressa ned armarna mot hålen, detta skulle även ge en “feedback” 

och en känsla för användaren att de faktiskt påverkar när knappen används. Axeln med kilen 

kortades ned till 20 mm, och dess topp fick en vinkel för att kompensera för hävarmens vinkel. 

Detta skulle göra att armarna lyfts jämnt stället för snett som innan.  
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2.5 Slutgiltig produkt 

I följande kapitel beskrivs den slutgiltiga produktens utseende och funktion. 

2.5.1 Renderingar 

 

 
Figur 51. Rendering av den slutgiltiga produkten 

 

Plätt-i-lätt i svart med röd logga och fjäder i rostfritt stål. Ett fönster i genomskinlig plast 

medger en måttskala för rekommenderad mängd smet, se Figur 51 och 52. 

 
Figur 52. Rendering av den slutgiltiga produkten 
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2.5.2 Funktion 

I Figur 53 nedan syns prototypen med de ändringar som beskrivits i kapitlet innan. 

Bildsekvenser från en video av användningen av denna kan ses i Bilaga D.  

 

 
Figur 53. Slutgiltiga prototypen 

 

En fjäder med en lämplig fjäderkonstant testades fram. Fjädern var ungefär 12 mm i diameter 

och klipptes till längden 20 mm. Dess fjäderkonstant mättes till ungefär 0,250 N/mm genom 

att lägga på vikter och mäta längd differensen från ursprungsläget. Se fjädern nedan i Figur 54.  

 

 
Figur 54. Fjäderns placering 

 

Då hålens diameter fungerar bäst för den viskositet på smet som användes vid testerna, gjordes 

ett recept på pannkakssmet som kan medfölja vid köp av produkten. Detta recept är detsamma 

som många av de vanligaste recepten som finns på nätet för pannkakssmet, se Tabell 4. En 

annan viskositet på smeten skulle inte medge optimal användning av Plätt-i-lätt. 

 

Tabell 4. Recept för smet 

Smet 8 portioner Mått 

Vetemjöl  3 dl  

Mjölk 6 dl 

Ägg 3 stycken 

Salt ½ tsk  

Smör/olja  2 msk 
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Som beskrivet i kapitlet innan ändrades utseende på toppen av axeln till en vinklad variant. 

Detta gjorde att axeln och därmed armarna lyfts rakt under rörelsen, och att alla hål därför 

öppnades på samma gång vid nedtryckning av hävarmen. Se Figur 55.  

 

 
Figur 55. Den lutade knappen när hävarmen tryckts ned helt 

 

De upphöjningar som underlättar smetens väg till hålen när smeten börjar ta slut höjdes till 5 

mm vid sin högsta punkt, se Figur 56 nedan. 

 

 
Figur 56. Upphöjningar i behållarens botten 
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2.5.3 Materialval och tillverkning 

Vid materialval av den plast som skall ingå i produkten valdes plasten polypropen. Denna plast 

återfinns i andra liknande produkter på marknaden, som behållare och skålar i exempelvis ICAs 

sortiment, se Figur 57 nedan. 

 

 
Figur 57. Ett utklipp från ICAs hemsida [28] 

 

Priset för denna plast är enligt CES EduPack mellan 14,6 - 15,2 kr/kg, och den har en densitet 

mellan 890 - 910 kg/m3. Den har en högre smälttemperatur än många andra plaster (150-170 

grader) och passar därför till ändamålet då den kan komma att hållas nära en varm stekpanna. 

Polypropen är enligt Naturvårdsverket en ofarlig plast, och i CES EduPack beskrivs den som 

non-toxic. [29] Denna plast skulle kunna formsprutas till de flesta delarna av produkten, 

inklusive rutan då denna inte måste färgas då polypropen är transparent utan färgtillsats. 

Fjädern är förslagsvis tillverkad i rostfritt stål. Se komponentlista med material och vikter i 

Tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5. Komponentlista 

Del Material Vikt [kg] 

Hållare, handtag, axel Polypropen 0,071 

Hävarm Polypropen 0,010 

Armar Polypropen 0,051 

Behållare Polypropen 0,158 

Fjäder Rostfritt stål 0,001 

Ruta Polypropen 0,008 

  Σ ~0,300 

 

Då den färdiga produkten är tänkt att formsprutas tillverkas stora delar av Plätt-i-lätt i samma 

form. Till exempel benen och behållaren respektive hållaren och handtaget kan formsprutas i 
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ett stycke. Armarna och axeln som tidigare limmats kan också tillverkas i ett stycke. 

Anledningen till att dessa tidigare tillverkades separat för prototyperna berodde på 3D-

printrarnas krav om en jämn bottenyta samt dess måttbegränsningar. 

 

Till tätningar på armarna skulle en tätning av förslagsvis silikon kunna användas. En lämplig 

fjäder enligt tidigare beskrivning kan beställas eller tillverkas. För att fästa rutan och knoppen 

på axeln, se Figur 58, behövs även lite lim och eventuellt något tätande till rutan. 

 

En prisuppskattning för hela produkten kunde göras efter materialvalet. Detta gjordes med 1-

3-9-regeln [30], som är en enkel modell för att uppskatta kostnad. Enligt denna regel är 

tillverkningskostnaden 3 gånger materialkostnad, och försäljningskostnad 9 gånger 

materialkostnaden. Då produktens totala vikt blev ungefär 300 gram, och kostnaden för 

polypropen var maximalt 15,2 kr/kg enligt CES EduPack, uppskattades materialkostnaden för 

produkten till ungefär 4,5 kr. Tillverkningskostnaden blev då 13,5 kr. I denna kostnad är fjäder, 

tätningar och lim exkluderad, men det visar ändå på att kostnaden för att tillverka produkten är 

relativt låg. Denna regel är dock enbart fullt trovärdig om produkten produceras i en större 

volym. 

2.5.4 Montering 

För att förenkla montering har produkten konstrueras enligt “hamburgerprincipen”, det vill 

säga att alla delar kan monteras nedifrån och upp, med behållaren som bottenplatta, se Figur 

58.  

 

 
Figur 58. Sprängskiss över produkten 

 

För att förenkla monteringen är det knappen på toppen som låser fast armarna mot hållaren 

som i sin tur sitter fast i behållaren, se Figur 59. Fönstret monteras med en tätning för att 

undvika läckage. 
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Figur 59. Sprängskiss över mindre komponenter 

 

För att visa på produktens storlek och konstruktion ytterligare syns nedan en 

sammanställningsritning. I denna finns de största måtten utsatta på den ihopsatta produkten 

från sidan, en snittvy och en vy ovanifrån. Se Figur 60, 61 och 62.  

 

 
Figur 60. En vy från sidan med de största måtten utsatta 

 

Som det visas i Figur 60 är den högsta höjden 100 mm och den största bredden cirka 300 mm. 

Den yttre diametern på behållaren är 180 mm.  

 
Figur 61. En vy från sidan med ett snitt 
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Figur 62. En vy från ovan 

2.5.5 Livscykelanalys 

De flesta delarna tillverkas genom formsprutning då de är av polypropen. Detta ställdes in i 

programmet CES EduPack, samt respektive dels vikt. Den enda del som inte består av 

polypropen är fjädern som är tillverkad i rostfritt stål, samt silikon-tätningarna som är tänkta 

att sitta längst ut på armarna. Då tätningarnas vikt och volym ännu är okänd och väldigt liten i 

förhållande till resten av produkten bortsågs dessa delars miljöpåverkan i livscykelanalysen. 

Även den tätning och lim som sitter mellan rutan samt knapp och axel bortsågs ifrån i analysen.  

 

I livscykelanalysen ingår en transport från Kina, som är ett förslag på tillverkningsplats, till 

Sverige med transportfartyg. Denna sträcka uppskattades till ungefär 20000 km sjövägen via 

Suez-kanalen. Eventuellt skulle fler transporter kunna ske inom Sverige, och från fabriken i 

Kina till hamnen vilket kan öka miljöpåverkan ytterligare.  

 

Nedan i Figur 63 och 64 kan man se vilken energiåtgång samt hur mycket koldioxid produkten 

skulle ge under dess livstid. I Figur 63 tillverkas produkten från ej återvunnet material, och i 

Figur 64 från 100 % återvunnet material. Något som har antagits i analysen är att produkten 

vid slutet av sin livstid återvinns. Detta borde inte vara en omöjlighet om produkten i stor del 

består av samma material, och därför är lätt att sortera upp till återvinning. En livstid på ungefär 

5 år har även antagits, men denna kan variera stort beroende på hur ofta och mycket produkten 

används.  
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Figur 63. Diagram över Plätt-i-lätts påverkan med ej återvunnet material 

 

 

 
Figur 64. Diagram över Plätt-i-lätts påverkan med 100  % återvunnet material 

 

Från diagrammen kan man se att det är materialet som har störst miljöpåverkan, och även 

tillverkningen kräver en del energi och bidrar till koldioxidutsläpp.Om man inte använder 

återvunnet material vid tillverkningen och återvinner vid end-of-life finns en potential energi 

att spara till nästa produkt. Däremot ger en återvinning upphov till koldioxidutsläpp, i och med 

extra transporter bland annat. Genom att både använda återvunnet material och återvinna 

produkten efter livscykeln sparar man på jordens resurser då polypropen är ett fossilt material, 

även om det inte ger en märkbar skillnad mellan Figur 63 och 64.  
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2.5.6 Utvärdering mot kravspecifikation 

En utvärdering mot kravspecifikationen utfördes vid projektets slut. Resultatet är att produkten 

uppfyller alla ställda krav, se Bilaga E för kommentarer och lista över samtliga kriterier. Det 

enda krav som inte uppfylldes var kravet “Bör kunna anpassa munstycke”, vilket var ett 

önskvärt krav och därför inte var ett misslyckande. 

2.5.7 Modell 

Slutmodellen tillverkades till stor del med 3D printning, förutom fjädern och fönstret. De 3D 

printade delarna filades för att avlägsna kanter och få en finare yta, se Figur 65.  

 

 
Figur 65. De 3D printade delarna filas 

 

Delarna spacklades sedan och våtslipades därefter tills de var släta, Se Figur 66.  

 

 
Figur 66. Delarna våtslipas 
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Svart sprayfärg användes i två lager för att ge modellen den önskade färgen. C3 loggan målades 

på för hand med röd hobbyfärg och en pensel. Fönstret tillverkades genom att skära plexiglas 

något större än fönstrets storlek. Med en värmepistol och en prototypbehållare formades sedan 

plexiglaset och böjdes till rätt radie. Fönstret filades till rätt storlek för hand innan måttskala 

och text ritades med en vit permanent penna. Till sist monterades alla delar ihop, se Figur 67. 

 
Figur 67. Den färdiga modellen 
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3 Diskussion 

Tester av iterationerna utfördes av oss själva, men även två testpersoner. Vi tyckte att vi till 

stor del själva kunde avgöra hur produkten var att använda och om något behövde utvecklas 

vidare. Samtidigt ville vi ha andras åsikter om de skulle tänka på något som inte vi gjorde. Vi 

hade kunnat tillfråga fler testpersoner för att eventuellt samla ännu mer feedback. Om 

produkten skulle börja produceras skulle en slutprototyp med tätningar kunna testas på fler 

användare för att eventuellt få fler synpunkter.  

 

Vi fann det ganska svårt att hitta en precis målgrupp till produkten, då ingen liknande finns på 

marknaden. Det finns en stor bredd i de människor som skulle kunna köpa produkten. Man 

skulle egentligen veta exakt vilka enbart om produkten började säljas. Produkten fick dock en 

god respons när den visades på KEXPO utställningen, med modell, prototyp, affisch, video 

samt projektmapp.  Det var både unga och gamla som sa att en “sådan skulle jag ha hemma”, 

och många fick ett leende på ansiktet när de såg projektet. Detta visade ändå att det finns ett 

intresse för en produkt som Plätt-i-lätt. Andra tankar som uppkommit under projektets gång är 

att produkten även skulle kunna tänkas vara önskvärd på förskolor och till större kök. Alltså 

inte bara till privata kunder.  

 

Plätt-i-lätt saknar anpassning för olika antal laggar och munstycken, vilket var något som vi 

ville ha med som en funktion i produkten från allra början. Men det visade sig under testerna 

att det var bäst att hålla produkten enkel och funktionell. Även för att hålla ner produktens pris 

prioriterades denna funktion bort. Det är i nuläget inte heller möjligt att bereda smeten i 

behållaren, då armarna är i vägen. Även om detta var något som vi gillade som funktion när vi 

testade liknande produkter, var inte heller denna funktion det mest prioriterade. Det är ändå 

enkelt att bereda smeten i en annan behållare, och sedan hälla över smeten i Plätt-i-lätt.  

 

En funktion som togs upp tidigt i projektet var möjligheten att förändra hålstorleken. Detta 

skulle medge att vilken smet som helst, oberoende av viskositet, skulle kunna användas. Dock 

ansågs lösningarna som lades fram under projektets gång onödigt avancerade för en produkt 

som gärna hålls enkel. Eftersom Plätt-i-lätt anpassats till smet med samma viskositet som 

många vanliga pannkaksrecept bedömdes detta vara en lämplig avvägning. 

 

När Plätt-i-lätt utvecklades var fokus att få funktionen att fungera väl. Då prototyper skulle 3D 

printas var det enklaste att hålla ytorna så raka som möjligt, på grund av dennas toleranser. Om 

produkten vid produktionen sedan skall formsprutas måste eventuellt släppningar göras på alla 

raka ytor så att delarna går att ta loss efter formningen. Detta hade dock inte påverkat 

funktionen hos Plätt-i-lätt med dessa ändringar, utan hade varit en enkel sak att utföra.  
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4 Slutsats 

Projektet uppfyllde sitt syfte då en produkt som löste problemformuleringen hade utvecklats 

vid projekttidens slut. Produkten kunde distribuera smet till sju plättlaggar i ett moment, och 

detta validerades genom fysiska tester med en 3D-printat prototyp. Det som saknas för en helt 

tät produkt är tätningar mellan armar och hål, vilket vid produktion enkelt skulle kunna 

appliceras på produkten.  
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5 Vidare arbete 

Till vidare arbete finns det flera förslag som skulle kunna utvecklas givet mer tid och möjlighet 

till tillverkning med högre precision. En lösning till tätningarna skulle kunna vara att armarnas 

spetsar är silikonomslutna för att Plätt-i-lätt ska vara helt tät, se Figur 68. Vidare tester skulle 

visa om det räcker att doppa armarna i silikon för att ge tätningen eller om de måste tillverkas 

separat för att sedan fästas i ett spår.  

 

 
Figur 68. Exempel på en tätning 

 

För att förenkla rengöringen ytterligare skulle möjligheten att ta lös handtagshållaren med delar 

från behållaren vara ett intressant vidare arbete. Exempelvis skulle snäppfästen kunna medge 

denna funktion, dock måste tester utföras för att se om snäppfästen håller för en fylld behållare 

när användaren endast håller Plätt-i-lätt i handtaget. Snäppfästets hållbarhet i längden måste 

också undersökas för att garantera att Plätt-i-lätt håller för användning. En annan tanke är att 

skruva fast handtaget i kanten på behållaren, vilket kanske skulle vara mer säkert.  

 

C3 skulle eventuellt kunna sälja Plätt-i-lätt som ett paket tillsammans med en plättpanna av 

eget märke. En anpassning skulle då kunna för att smetfördelaren skall vara extra kompatibel 

med det egna märket. Eftersom detta låg utanför projektets gränser undersöktes det inte 

ytterligare.  

 

Plätt-i-lätts funktionsytor skulle kunna göras extra tydliga, exempelvis med färgmarkeringar 

eller texturskillnad. Under projektets användartester ansågs produkten enkel att förstå hur den 

skulle användas, men några besökare på KEXPO var osäkra, vilket också kan berott på att de 

var försiktiga med prototypen. Detta skulle gynnas av ytterligare användartester för att 

observera hur intuitiv produkten är för användaren. 
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Bilaga A. Bedömning av produkter 

Betyg av de beställda produkterna, där skalan är: 1: Dåligt resultat, 2: Undermåligt resultat, 

3: Medelmåttigt resultat, 4: Bra resultat, 5: Mycket bra resultat.  

  

Bedömning för produkt A 

Kriterie  Kommentar Bedömning 

Enkel att rengöra Tål ej maskindisk. Är ganska enkel att 

diska för hand. 

4 

Enkel att förvara Ja, ganska liten.  5 

Lätt vikt Låg vikt utan smet. Rymmer mindre 

smet än de andra och känns inte för tung 

i handen när behållaren är full 

5 

Lätt att använda  Mer finmotorik med knappen än övriga 

produkter, vilket gör det lättare att 

kontrollera flödet av smeten. Smeten 

kommer ut i en stor ring, och är därför 

svårt att pricka i lagget. 

3 

Billig 175 kr. 3 

Anpassbar (munstycken) Nej. 1 

Spillfri Produkten släpper smet runt en cirkel, 

vilket gör det lätt att missa plätten. Om 

ringen varit mindre hade det varit lättare 

att pricka laggen, vilket skulle gett en 

högre bedömning. När behållaren var 

stängd spillde den inte smet.  

2  

Värmetålig Ja. 5 

Enkel att ställa undan  Har inget ställ. Kan stå själv, har dock 

en liten bottenyta. 

4 

Måttskala Finns ingen måttskala.  1 

Tid att göra en panna plättar 21 sekunder.  5 

Borgs CR-10 skala efter en 

panna plättar 

2 4 

Testpoäng  42 
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Bedömning för produkt B 

Kriterie  Kommentar Bedömning 

Enkel att rengöra Tål ej maskindisk. Enkel att diska för hand. 

Finns åtkomst till alla ytor. 

4 

Enkel att förvara Ja, samma storlek som många andra 

köksbehållare, men större än produkt A.  

3 

Lätt vikt Låg vikt utan smet. Tung när behållaren är 

full då den rymmer 900 ml. 

3 

Lätt att använda  Vid första användningen rann för mycket av 

smeten ut och den hamnade mellan laggarna. 

Följande gånger doserade den bra med 

undantag för några droppar spill. För den 

lösare pannkakssmeten kan hålet vara en 

aning för stort.  

4 

Billig 220 kr.  2 

Anpassbar (munstycken) Nej.  1 

Spillfri Vid första användningen spillde produkten 

mellan laggarna, men inte efter knappen 

släppts.  

4 

Värmetålig Ja.  5 

Enkel att ställa undan  Ja. Har en platt och stor botten.  5 

Måttskala Finns en måttskala i en tydlig färg.  5 

Tid att göra en panna plättar Att göra en panna plättar tog 23 sekunder vid 

den spilliga användningen. Vid andra 

användningen gick det bättre att göra plättar, 

och tog då 26 sekunder.  

4 

Borgs CR-10 skala efter en 

panna plättar 

3. Fanns ett obehag mellan tumme och 

pekfinger vid användningen. Hand och 

handled lutas framåt på grund av tyngden av 

smeten i behållaren. Handtaget kändes 

obekvämt.  

3 

Testpoäng  43 
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Bedömning för produkt C 

Kriterie  Kommentar Bedömning 

Enkel att rengöra Tål maskindisk. Ganska enkel att rengöra 

för hand. 

5 

Enkel att förvara Ja, tar inte mycket plats mer än uppåt. 4 

Lätt vikt Låg vikt utan smet. Tung vid full flaska 4 

Lätt att använda  Svårt att dosera ingredienser direkt i 

behållare på grund av att öppningen är för 

liten. När man skakade ingredienserna 

blandades smeten inte bra, och bildade 

klumpar. “Guppar” fram och tillbaka vid 

användningen på grund av att 

tyngdpunkten förflyttas när smeten gör 

det.  

3 

Billig 44 kr.  5 

Anpassbar (munstycken) Nej. Har gängor om tillbehör skulle finnas 

men inkluderades ej. 

1 

Spillfri Svårt att kontrollera flödet av smeten 4 

Värmetålig Ja.  5 

Enkel att ställa undan  Står på sin botten relativt stabilt. 3 

Måttskala Finns en måttskala. Denna är dock otydlig 

i plasten.  

4 

Tid att göra en panna plättar 32 sekunder  3 

Borgs CR-10 skala efter en 

panna plättar 

2 4 

Testpoäng  45 
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Bilaga B. Kravspecifikation 

Kravspecifikation till produkten 
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Bilaga C. QFD 

En QFD till produkten 
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Bilaga D. Bildsekvens 

Bildsekvens vid användning av prototyp 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

L. Jansson, Y. Liu 

MF132X, Kandidatexamensarbete i Teknisk Design 

KTH VT18 

 

 

 



 

L. Jansson, Y. Liu 

MF132X, Kandidatexamensarbete i Teknisk Design 

KTH VT18 

 

1(2) 

 

Bilaga E. Utvärdering av kravspecifikation 

En tabell för utvärdering av kravspecifikationen med kommentarer 

 

Krav Uppfyllt (Ja/Nej) Kommentar 

Skall medge fördelning av 

smet mellan sju plättar med 

ett moment  

Ja  

Bör inte ta längre tid än 60 

sekunder att förstå hur den 

skall hanteras/manövreras 

Ja Vid användartester upplevdes 

produkten intuitiv  

Bör inte väga mer än 1500 g Ja Väger 300g utan smet 

Skall rymma minst 500 ml 

smet vid behållare 

Ja Rymmer 600 ml 

Skall vara vattenresistent  Ja  

Bör gå att maskindiskas  Ja Beror på vilket lim som används 

Skall gå att rengöra alla ytor Ja  

Bör kunna anpassa 

munstycke 

Nej Var endast önskvärt 

Bör inte ha dimensioner 

större än 20x15x20 cm för 

eventuell behållare 

Ja  

Skall tåla minst 150 grader 

celcius 

Ja  

Bör ha samma eller lägre 

skattning i Borgs CR-10 

skala 

Ja Upplevdes inte som ansträngande vid 

tester 
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Bör inte ta längre tid att göra 

en panna plättar än med 

vanliga metoder 

Ja  

Bör passa både höger- och 

vänsterhänta användare 

Ja  

Skall inte spilla smet efter 

användning 

Ja Vid framtida produktion skall 

produkten även ha en tätning 

Bör kunna placeras stabilt 

efter användning 

Ja  

Bör ha en måttskala vid 

eventuell behållare 

Ja  

 


