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Sammanfattning 
Detta projekt beskriver planeringen och tillämpningen utav en produktutvecklingsprocess som 
användes vid framtagning utav en prototyp utav ett automatiskt rengöringssystem för 
automatiska maskiner för filterkaffe. 
 
I tidigare projekt utförda under utbildningen inom Maskinteknik med inriktning Innovation och 
Design har oftast innovation varit slumpmässigt. I dessa projekt har även en projektprocess som 
är alldeles för generell och inte anpassad för produktutveckling använts. 
 
I detta projekt tillämpar projektgruppens deltagare en produktutvecklingsprocess kombinerat 
med en systematisk innovationsmetod för att försöka komma fram till ny innovation på ett mer 
systematiskt sett. 
 
Projektet var uppdelat i fyra faser, där första fasen gick ut på att utforma den process som skulle 
användas. I andra fasen använder sig gruppen utav olika metoder för att förstå problemet och 
intressenterna. Fas 3 handlar om konceptgenerering. Under denna fas skall den nya innovationen 
träda fram. Sista och fjärde fasen handlar om att färdigställa de koncept som valts och ta fram 
tillräckligt mycket underlag för att Crem International skall kunna ta fram en prototyp. 
 
Den tillämpade produktutvecklingsprocessen som tillämpades visade sig vara mycket bra och väl 
anpassad för just produktutveckling vilket inte KTH Södertäljes egen projektprocess är. 
Resultatet ledde till att projektdeltagarna rekommenderar KTH att implementera dessa metoder 
tillsammans med en mer optimerad process för produktutveckling i utbildningen inom 
Maskinteknik med inriktning Innovation och Design 
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Abstract 
This project describes the planning and implementation of a product development process that 
was used for the development of a prototype of an automatic cleaning module for automatic 
machines for filter coffee. 
 
In previous projects carried out through the Mechanical Engineering program with a 
specialization in Innovation and Design the innovation has usually been random. In these 
projects students used a design process that is far too general and not adapted for product 
development. 
In this project, the project group participants apply a product development process combined 
with a systematic innovation method to try to come up with new innovation in a more systematic 
seen. 
 
The project was divided into four phases, in which the first phase was to develop the process that 
would be used. In the second phase the group tries to understand the problem and the 
stakeholders by using various methods. Phase 3 is about concept generation. During this phase, 
the new innovation emerges. Last and fourth phase is about completing the selected concept and 
produce enough material to Crem International so they can develop a prototype. 
 
The results show that the product development process that was applied was very good and well 
adapted specifically for product development which not KTH Södertälje's own project process is. 
The results led the project participants to recommend KTH to implement these methods in 
conjunction with a more optimized process for product development in the mechanical 
engineering program with a specialization in Innovation and Design. 
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Product development, TRIZ, The Mechanical Design Process, Innovation 
  



 



 
 

Förord 

Detta examensarbete har utförts över 10 veckor under vårterminen 2015 och omfattar 15 
högskolepoäng. Projektet har utförts hos Crem International på deras huvudkontor i Solna, Sverige. 
Examensarbetet är den sista kursen i utbildningen Maskinteknik – Innovation och Design på KTH, 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Vi speciellt tacka David Måttgård och Magnus Westerdahl på Crem international som gett oss 
möjligheten att utföra detta examensarbete och även varit ett otroligt stöd genom hela projektets 
gång. 
 
Vi vill även tacka Mark W. Lange, handledare och examinator på KTH för hans vägledning under 
processen och den värdefulla feedback som getts. 
 

Södertälje, juni 2015 
 

Viktor Johansson 
 
Marcus Tamme 
 
  



 
 

  



 
 

Nomenklatur: 

Bryggmek – Den samling komponenter som står för bryggning av kaffe 
 
CAD – Computer Aided Design  
 
Convinience – Ett kundsegment som är av intresse för Crem. Består av småbutiker och liknande, 
till exempel 7-eleven, Pressbyrån m.m. 
 
Crem – Crem International, examensarbetets uppdragsgivare.  
 
Harmful function – Oönskad funktion 
 
ISQ – Innovation Situation Questionnaire 
 
Kaffemaskinen – Kaffemaskinen som rengöringssystemet skall sitta i 
 
Mock-up – Fullstor modell som använts för visualisering, testning eller liknande 
 
Produkten – Rengöringssystemet, hela konceptet 
 
PU-process – Produktutvecklingsprocess 
 
Pu-projekt – Produktutvecklingsprojekt 
 
QFD – Quality Function Deployment 
 
TIPS – Theory of Inventive Problem Solving, engelsk översättning av TRIZ. 
 
TRIZ – Förkortning av det ryska namnet “теория решения изобретательских задач” 
 
Useful function – Önskad funktion 
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1. Inledning 
Detta kapitel beskriver projektets omfattning.  

1.1 Bakgrund 
Crem utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustningar som bygger på dryckesprincipen, till rätt 
kvalitet för kontor, restaurang, storkök och servicehandel. 
Med ett brett sortiment och hög servicegrad säljs dessa genom återförsäljare på den globala 
marknaden. 
 
Crem har som målsättning att alla koppar kaffe från deras maskiner skall smaka likadant. En 
förutsättning för denna målsättning är att förhållandena kring maskinen alltid är desamma.  
 
I dagsläget har Crems automatiska maskiner för filterkaffe problem med att smuts samlas inuti 
maskinerna. Smutsen består i huvudsak av kaffedamm. Smutsen blir delvist upplöst utav den fuktiga 
miljön och fastnar exempelvis på innerväggar och utanpå bryggmeken. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Produkter som berörs utav detta problem ligger i dagsläget i det kundsegment som Crem kallar 
”Office Coffee”, det vill säga kaffemaskiner avsedda för kontor och likande miljöer. Produkter inom 
detta segment underhålls i princip uteslutande utav tekniker. Vanligtvis skiljer man på 
hygientekniker, som har hand om att göra rent maskinen, och servicetekniker, som sköter tekniska 
problem. Beroende på andvändningsfrekvens och dylikt skiljer sig städningstillfällena en del, men 
vanligtvis sker städning inte oftare än 1 gång per vecka. Serviceunderhåll sker oftast vid behov men 
en servicekontroll görs ibland med 2-5 månaders mellanrum 
 
När maskinen blir smutsig påverkas i huvudsak två faktorer, funktion och smak. Funktionen 
påverkas då allt för stora mängder smuts kan täppa igen exempelvis filter. Ju tätare filter desto 
snabbare täpps de igen, men allt för grova filter gör att mer kaffesump hamnar i kaffekoppen. Ett 
system för automatisk rengöring utav filter m.m. skulle möjliggöra tätare filter, och därmed höja 
kvaliteten på kaffe från maskinen. Crem har också som målsättning att minska antalet oplanerade 
servicear, som kostar i storleksordningen 1500kr per besök.  
 
De som berörs utav problemet att det blir smutsigt inuti kaffemaskinen är: 

- Tekniker, som behöver underhålla oftare.  
- Användare, som får sämre kvalitet på sitt kaffe. 
- Crem, då det går emot deras målsättning. 
- Maskinägare, då de måste bekosta underhållen  

Projektets deltagare såg möjligheten att lösa detta problem genom att följa en designprocess som 
utvecklats under utbildningen på KTH. Utöver detta fick deltagarna även rekommendationen från 
sina handledare på KTH att kombinera denna med några, för dem nya, metoder för att så effektivt 
och innovativt som möjligt lösa problemet.   
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1.3 Projektmål 
Målet med detta arbete är att utveckla underlag för Crem så att de kan ta fram en prototyp av ett 
automatiskt rengöringssystem för den bryggenhet som används för automatiska maskiner för 
filterkaffe. Detta skall göras genom att ta fram ett lösningsförslag vilket innebär att följande punkter 
skall utföras: 

• Modellera en 3D-CAD modell för att kunna se modellen i tre dimensioner 
• Ta fram ritningar för att visa modellens dimensioner  

För att nå dessa mål skall en produktutvecklingsprocess utformad av projektets deltagare (beskriven 
i kapitel 2.8) följas. 

1.4 Lösningsmetoder 
Metoder som skall användas under arbetets gång är: 

• ISQ användes för att på ett strukturerat sätt samla in den information som var nödvändig för 
att kunna omformulera problemet och bryta ner det till flera mindre problem 

• Problem Formulation, användes för att ta fram ett ”cause and effect graph” 
• QFD, för att ta fram ingenjörsmässiga specifikationer 
• Pugh-matris, för att värdera olika lösningar 
• Funktionsanalys, för att kartlägga vikten av olika funktioner 
• Diva KTH, för att granska tidigare examensarbeten 
• Marknadsundersökning, för att ta reda på hur olika maskiner fungerar idag 
• Fältundersökning, för at se hur maskiner rengörs/servas idag 
• Morfologisk matris, för att på ett visuellt sett visa dellösningar som väljs 
• CREO, ett 3D-CAD-verktyg för att skapa 3D modeller 
• KeyShot, för att rendera bilder 
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1.5 Rapportens disposition 
Denna rapport beskriver den process som användes för att gå från ett problem hos en produkt till 
underlag för framtagning av en prototyp för ett system som löser problemet. Processen var i 
huvudsak baserad på två vedertagna designprocesser som presenteras i böckerna The Mechanical 
Design Process (Ullman, 2003) och Systematic Innovation, an Introduction to TRIZ (Terninko, et 
al., 1998). Den process som användes anpassades sedan utifrån egna erfarenheter av 
produktveckling som fanns hos projektets deltagare och på grund utav problemets utformning. Med 
orsak utav detta planererades ett antal metoder in i processens faser. 
 
Rapportens inledande kapitel, Teoretisk referensram (kapitel 2), beskriver vilken process gruppen 
tidigare använt sig utav.  
 
Planerade metoder (Kapitel 3) beskriver de metoder som gruppen planerade använda i den tillämpade 
produktutvecklingsprocessen 
 
Tillämpad produktutvecklingsprocess (Kapitel 4) beskriver den process som gruppen planerade använda. 
 
Nästa kapitel, Genomförande (kapitel 5), beskriver hur processen genomfördes, fas för fas. Här 
förklaras sambandet mellan de olika metoderna, de modifikationer som fick göras och hur lösningen 
successivt växte fram. Här används metodernas delresultat för att redovisa tillämpningen av 
metoderna. 
 
Rapporten avslutas sedan med kapitlen Resultat och reflektioner (kapitel 6) och Slutsats och 
rekommendationer (kapitel 7). 
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2. Teoretisk referensram 
Följande kapitel beskriver gruppens kunskap och tidigare erfarenheter av produktutveckling. Kapitlet förklarar även 
hur projekt tidigare har genomförts. 

2.1 Bakgrund 
Gruppens kunskap är mestadels baserad på utbildningen inom maskinteknik på KTH. Utbildningen 
har bland annat gett gruppens deltagare en mycket god förståelse och kunskap inom 
produktutveckling och CAD-modellering vilket har varit väldigt användbart i detta arbete.  
 
Projektprocessen som använts under studietiden på KTH är uppdelad i 4 faser (se figur 2-1). Varje fas 
har olika delmål och vissa krav på dokumentation. Innan varje fas kan avslutas skall ett 
uppföljningsmöte hållas. Där skall det stämmas av vad som har gjorts under fasen och ett antal 
beslutspunkter skall diskuteras och godkännas. 

 
  

Figur 2-1 Beskrivning av tidigare projektprocess, baserad på en bild från 
Projekthandbok 2012 (KTH Södertälje, Tillämpad maskinteknik, 2012) 
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3. Planerade metoder 
Följande kapitel innefattar beskrivningar av de metoder som gruppen planerade använda som en del av den tillämpade 
produktutvecklingsprocessen. Gruppen har använt sig utav metoder som The Mechanical Design Process och TRIZ 
som deltagarna studerat in själva efter överenskommelse gjorts mellan projektets deltagare och projektets handledare 
från KTH. Detta för att metoderna ansågs fylla ut de bitar av en produktutvecklingsprocess som utbildningen ej 
omfattat. 

3.1 The Mechanical Design Process 
The Mechanical Design Process är en process som beskrivs i en bok med samma namn, skriven av 
David G. Ullman. Processen är generellt beskriven och kan appliceras på utvecklingen av alla typer 
av mekaniska objekt för att effektivt producera produkter som möter ett behov på marknaden. 
Processen är uppdelad i fem faser (se figur 3-1): Project definition & planning, Specification 
definition, Conceptual design, Product development och Product Support. Varje fas utom den sista 
avslutas med att dess resultat utvärderas på ett möte eller dylikt, i boken kallat ”approvals”, där 
beslut tas om resultatet är tillräckligt för att avancera till nästkommande fas. 
Första fasen, Project definition & planning, är den fas där hela projektet planeras. Man undersöker 
marknaden för att se om ett behov för en ny produkt finns och om företagets har resurser som tid, 
kapital och utrustning. Utifrån detta tas en tidplan och budget fram. Dessa används som underlag 
för att besluta om man skall gå vidare med projektet. 

Specification definition är den andra fasen. Här fördjupar man sig i problemet genom att identifiera 
och analysera kunden. Man ställer sig frågorna ”vilka är intressenter för denna produkt?” och ”vad 
förväntar de sig av produkten?”. Målet med att ställa dessa frågor är att sammanställa ett antal 
kundönskemål och krav. Man tittar sedan på vilka egenskaper hos produkten som påverkar dessa 
kundönskemål och krav och sätter målvärden för egenskaperna. 

Figur 3-1 The Mechanical Design Process (Ullman, 2003) 
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Tredje fasen är Conceptual design. Här börjar man ta fram koncept på produkter som fyller det 
behov som identifierats. För att utvärdera koncepten använder man de egenskaper och målvärden 
som identifierats i den förgående fasen. Den utvärdering man gör tidigt i fasen görs på koncept man 
bara vet lite om. Ju fler koncept som genereras, och ju mer dessa utvecklas, desto mer kunskap om 
produkten skapas. Detta gör att iteration är centralt i denna fas, man uppmanas att ofta gå tillbaka 
och skapa nya koncept där man tar hänsyn till nyupptäckta aspekter. Fasen avslutas genom att det 
koncept som bedöms bäst uppfylla önskemålen och kraven från kunderna väljs för vidareutveckling. 
 
Efter att koncepten har utvärderats och man valt ett att gå vidare med inleds fjärde fasen, Product 
development. Kortfattat handlar den om att utveckla konceptet till en produkt som kan tillverkas 
och introduceras på marknaden. Man försöker optimera produkten mot aspekter som kostnad, 
prestanda och produktion.  
 
Den sista fasen, Product support, berör i princip allt om produktens liv efter att den släppts för 
tillverkning. Ändringar i produkten, stöd till återförsäljare och hur produkten tas ur bruk i slutet av 
sin livscykel är exempel på ansvar för en konstruktör. Denna fas är väsentlig för en produkt men 
berörs på grund av uppgiftens natur inte nämnvärt i denna rapport. 

3.2 TRIZ 
TRIZ, även kallat TIPS (Theory of Inventive Problem Solving), är en metod för kreativ 
problemlösning. Metoden används för att systematisera innovation. Den utvecklades i det forna 
Sovjet av Genrich Altshuller. Genom att granska ett stort antal patent började han se mönster i de 
patent han identifierade som riktigt innovativa. Hans bedömning utav innovationsgraden baserade 
sig på tre faktorer: 
 

• Hur avlägsen den kunskap som användes för att lösa problemet var ifrån uppfinnarens 
expertisområde 

• Det teoretiska antalet försök till en lösning 
• Hur betydande ändringen var för den ursprungliga designen 

Utifrån detta arbetade han fram en metod för att återskapa dessa mönster på ett systematiskt sätt, en 
metod som kom att kallas TRIZ. (Terninko, et al., 1998) 
 
Metoden förser konstruktörer och produktutvecklare med en metodik för att skapa lösningskoncept. 
Det är alltså inte meningen att denna metod skall utveckla ett fullständigt ingenjörskoncept. För att 
metoden skall vara effektiv rekommenderas det i boken Systematic Innovation att man har tydliga 
förväntningar på vad man vill få ut innan den börjar användas (Terninko, et al., 1998).  
 
Grunden för TRIZ är förståelsen att motsägelser kan lösas på ett metodiskt sätt genom tillämpning 
av innovativa lösningar. ”Once a problem is structured as a contradiction, methods exist for 
resolving that contradiction” (Terninko, et al., 1998). 
 
Metoden bygger på tre saker: (1) den ideala designen är ett mål, (2) motsägelser hjälper att lösa 
problem och (3) den innovativa processen kan struktureras systematiskt. 
 
Metoden TRIZ förklaras ej som en process utan som ett flertal olika delmetoder. Tre utav dessa är 
Contradiction Table, ISQ och Problem Fomulation (Terninko, et al., 1998), som planerades 
användas i den tillämpade innovationsmetoden. De valdes för att de fyllde ut bitar i processen som 
saknades. 
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Contradiction Table 
Har man ett antal motsägelser kan man använda sig utav ett så kallat ”Contradiction table”. Detta är 
ett diagram som, beroende på vilka parametrar som motsäger varandra, tipsar om hur man skulle 
kunna lösa dessa med hjälp av olika principer. För att kunna utnyttja detta diagram skall man 
använda sig utav Altshullers 39 parametrar och TRIZ 40 principer. Detta skall då hjälpa en att 
komma fram till innovativa lösningar som man sedan kan implementera i sitt koncept.  

ISQ 
Syftet med ISQ (Innovation Situation Questionnaire) är att få en klarare bild av situationen kring 
problemet samt ett hjälpmedel till att dokumentera all fakta man har. Ett antal frågor skall besvaras, 
exempelvis hur systemet fungerar och vilka resurser som finns tillgängliga. ISQ är en iterativ process, 
och allt eftersom förståelsen för systemet blir tydligare görs ändringar och uppdateringar. 

Problem Formulation 
Syftet med denna delmetod är till en början att ta fram alla oönskade respektive önskade funktioner 
(Terninko, et al., 1998). Detta görs genom att kartlägga produktens alla så kallade ”useful functions” 
och ”harmful functions”. På så sätt kan man se roten till de olika problem som man försöker 
eliminera och man kan även göra ett så kallat ”cause and effect”-diagram. Problem Formulation är 
också en iterativ process, och allt eftersom förståelsen för systemet blir tydligare görs ändringar och 
uppdateringar. 

3.3 QFD 
För att kunna sammanställa olika kundkraven och översätta dem till produktegenskaper planerade 
gruppen att göra en QFD, vilket även Ullman rekommenderar som ett kraftfullt verktyg (Ullman, 
2003). 

Quality function deployment (QFD) är en metod för att utveckla och ta fram följande information 
som är nödvändig för att förstå ett problem: 

1. Krav eller mål för produkten 
2. Hur konkurrensen möter målen 
3. Vad är viktigt utifrån kundens synpunkt 
4. Numeriska mål att sträva mot 

Metoden QFD hjälper till att generera den information som är nödvändig i fasen Specification 
development. När QFD används bygger man oftast ett så kallat House of Quality (HOQ). Detta är 
ett diagram som innehåller flera sektioner med värdefull information. QFD är uppdelat i 7 steg, och 
varje steg har varsin sektion i HOQ (Ullman, 2003). 

Steg 1: Identifiera kunder 
Målet i att förstå problemet är att översätta kundens krav till en teknisk beskrivning utav de som är 
nödvändigt att utveckla. För att göra detta måste först bestämma vem kunden är - i många fall kan 
det finnas flera kunder. 

Steg 2: Identifiera och bestäm kundkrav 
Efter att kunden identifierats är nästa steg att ta reda på vad kunden vill ha. För att ta reda på detta 
finns det flera olika hjälpmedel. Vanliga hjälpmedel är: observationer, enkätundersökning och 
fokusgrupper. 

Steg 3: Vikta kraven 
I detta steg skall kraven viktas mot varandra. Viktningen kan ge en uppfattning om vilka krav som 
skall prioriteras och hur bland annat tid och pengar skall fördelas på de olika kraven. 
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Steg 4: Identifiera och utvärdera konkurrens 
Målet med detta steg är att ta reda på hur kunden ser på konkurrenters förmåga att nå upp till 
kraven. Denna jämförelse är subjektiv och baserad på kundens åsikter. Längre fram i steg 8 kommer 
en mer objektiv jämförelse. 

Steg 5: Generera mätbara egenskaper 
Här skall mätbara egenskaper som påverkar kundens krav bestämmas. 

Steg 6: Relatera kundkraven till de mätbara egenskaperna 
Nu skall de bestämmas hur de mätbara parametrarna relaterar till de kundkrav som ställts. 
Relationen mellan dem kan variera och därför finns det fyra olika grader i relationen: stark, 
medelstark, svag eller ingen relation. 

Steg 7: Sätt målvärden för de mätbara egenskaperna 
Nästa steg är att sätta målvärden för alla parametrar som bestämts. Under tiden produkten utvecklas 
används dessa målvärden för att utvärdera produktens förmåga att uppfylla kundkraven. 

Steg 8: Identifiera relationen mellan de mätbara egenskaperna 
De mätbara parametrarna kan påverka varandra. Denna del används för att det skall vara tydligt att 
se när man arbetar med att uppnå en parameter hur man påverkar andra. Har dessa parametrar 
någon relation noteras det här. Relationen kan vara negativ, starkt negativ, starkt positiv eller positiv. 

Beroende på projektets tillgångar kan steg 4 bli kraftigt förenklat eller till och med förbisett. 

3.4 Brainstorming och användning av analogier 
Brainstorming är en metod som hjälper en att komma på och utveckla kreativa lösningsförslag till 
problem. För att utföra denna metod bör man först och främst ha klargjort själva problemet. Alla 
som deltar i brainstormingen skall veta exakt vad problemet är. När alla deltagare känner sig redo 
låter man alla var för sig komma på olika lösningsförslag. Här är det viktigt att man inte låser sig själv 
utan att man skriver ner allt man kommer att tänka på, oavsett hur galet eller orealistiskt förslaget 
verkar vara.  
 
Efter att alla deltagare fått gott om tid att komma fram till lösningsförslag skall alla idéer presenteras. 
När alla idéer är presenterade skall deltagarna gemensamt diskutera alla lösningsförslagen för att 
kunna förbättra och utveckla dessa. 
 
Många funktioner och delfunktioner i system liknar befintliga produkter och system. Genom att 
ställa sig frågan ”Vilka andra produkter har en liknande funktion?” kan man generera många 
lösningsförslag. (Ullman, 2003) 
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3.5 Morfologisk matris 
En morfologisk matris är ett hjälpmedel för att ta fram flera koncept med olika dellösningar. Denna 
matris bygger på att två steg utförs. (Ullman, 2003) 

Steg 1: Generera dellösningar 
I första steget gäller det att generera så många lösningar som möjligt till varje delfunktion. 
Dokumentationen utav dessa förslag skall vara enkel och lätt att förstå, detta görs bäst genom korta 
beskrivande texter och/eller enkla skisser. Dellösningarna skall sedan sorteras och sammanställas i 
grupper så att man på ett visuellt sätt kan se vilka dellösningar som hör till vilka delfunktioner. 

Steg 2: Kombinera lösningar 
Efter att man sammanställt en matris med de olika dellösningarna skall dessa kombineras till ett 
fullständigt koncept. Detta steg går ut på att välja en dellösning för varje delfunktion. 

3.6 Utvärdering av koncept 
När grunder för ett koncept finns bör det utvärderas. Detta kan enkelt göras med hjälp av 
egenskaperna som identifierades med hjälp utav QFD:n. Rada upp alla krav, gå igenom dem var för 
sig och se hur konceptet förhåller sig till dessa egenskaper. För att strukturera denna aktivitet kan 
olika matriser användas och Pughs matris är en sådan. 
 
Pughs matris tillhandhåller hjälpmedel för att jämföra och utvärdera koncept. Matrisen poängsätter 
koncept utifrån hur de uppnår kundkrav jämfört med en referens. En referens kan vara ett utav de 
nya koncepten eller en tidigare lösning. 
 
Genom att sedan jämföra poängsättningen kan man få en uppfattning om vilket koncept som är 
lämpligast att utveckla. Matrisen är en iterativ utvärderingsmetod som testar förståelsen utav kraven, 
identifierar de starkaste alternativen på ett effektivt sätt och även hjälper till att generera nya idéer. 
Som tidigare metoder har även denna metod flera steg. 

Steg 1: Välj kriterier för jämförelse 
Här skall kriterier väljas som skall användas för att jämföra de olika koncepten. Har man tidigare 
använt sig av en QFD kan man med hjälp av denna enkelt ta fram dessa kriterier, eftersom ett utav 
stegen i den metoden är att bestämma kundkraven. Har kundkraven inte bestämts är det de som 
skall bestämmas här.  

Steg 2: Vikta kriterierna 
I detta steg skall kriterierna viktas gentemot varandra. Högre viktning innebär att kriteriet är 
viktigare att uppnå. Har man använt sig utav QFD kan man även här ta hjälp av viktningen man 
gjorde för kundkraven. 
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4. Beskrivning av tillämpad produktutvecklingsprocess 
Detta kapitel beskriver den process som utvecklades och planerades användas för projektet. 
 
Som grund för planering av projektet låg den process som David G. Ullman beskriver i sin bok ”The 
Mechanical Design Process”. Den är tydlig med vad som eftersöks i olika skeden och är öppet 
formulerad på ett sätt som gör den enkel att anpassa till användarens förutsättningar. Projektet 
delades in i fyra faser, enligt figur 4-1. 
 

Dessa faser avslutades alla med uppföljningsmöten, i figuren kallade ”approvals”, där fasens resultat 
presenterades och beslut togs om resultaten var tillräckliga för att påbörja nästa fas. TRIZ är, till 
skillnad från The Mechanical Design Process, inte utformad lika klart som en process. Den består 
istället av ett antal metoder, och var de bäst passade in fasmässigt kartlades i denna fas.  
 
Målet med den första fasen, Project definition and planning, var att få en bild av hur projektet skulle 
genomföras. Det var i denna fas den valda produktutvecklingsprocessen skulle arbetas fram, genom 
att studera de olika metoderna som beskrivs i förgående kapitel och utifrån deltagarnas egen 
erfarenhet kombinera dem till en process för att nå projektets mål. Målen, projektets förväntade 
resultat, togs också fram i denna fas. För att nå dessa mål i tid togs en tidplan fram, där projekts 
aktiviteter schemalades. Enligt Ullmans modell skall problemet identifieras och formuleras här. I och 
med att projektets uppgift presenterades i form av ett problem, var detta steg redan påbörjat. 
  

Figur 4-1 Processbeskrivning 
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Målet med nästa fas, Specification definition, var att ta reda på vilka som är intressenter till 
produkten, vad de förväntar sig och vilka produktegenskaper som påverkar dessa förväntningar. För 
att på ett strukturerat och effektivt sätt få denna information planerades en QFD. Vissa delar som 
kändes irrelevanta för uppgiften och saknade förutsättningar skars bort. Detta gällde framför allt 
steg 4, att identifiera och utvärdera konkurrens (så kallad benchmarking). För att identifiera 
systemets objekt och interaktionen mellan dem skulle metoden Problem Formulation användas här. 
Parallellt med Problem Formulation planerades ISQ att uppdateras när bilden av systemet blev 
tydligare.  
 
Den tredje fasen, Conceptual design, hade som mål att utifrån de framtagna egenskaperna generera 
och utvärdera koncept på tänkbara lösningar. Som bas för konceptgenerering planerades metoden 
Morfologisk matris användas. Genom att med den metoden bryta ned den process som löser det 
angivna problemet, skulle Brainstorming och användning av analogier användas för att generera 
dellösningar. Om det under konceptgenereringen skulle dyka upp något problem som kan 
formuleras som en motsägelse, skulle Contradiction table användas för att få idéer som innovativt 
löser problemet. 
 
Efter fasens slut skulle det koncept som bedömdes bäst lösa problemet utvecklas i den sista huvud 
fasen, Prototype development. Då målet med detta projekt var att ta fram underlag för utveckling av 
en prototyp skiljer sig denna fas markant från den fjärde fasen i Ullmans modell. Exempelvis har 
tillverkning i detta projekt en relativt liten betydelse jämfört med en produkt som skall tillverkas och 
säljas. Eftersom det slutgiltiga konceptet vid planeringen av denna fas var totalt odefinierat var det 
ofördelaktigt att planera allt för specifika aktiviteter för denna fas. Målet var att vid fasens slut ha allt 
underlag som krävs för tillverkning av en prototyp och en bild av vad som framför allt skulle behöva 
testas.  
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5. Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur den tillämpade produktvecklingsprocessen genomförts och vilka justeringar som fick göras. 

5.1 Fas 1 
Fas 1 gick ut på att förstå uppgiften, vilka kraven var och vilka mål som projektets deltagare 
förväntades att uppnå. Detta bestämdes och fastställdes tillsammans med Crem. I denna fas studeras 
det underlag som skulle utgöra grunden för den tillämpade produktutvecklingsprocessen. Den 
huvudsakliga process som studerades var The Mechanical Design Process och utöver denna 
studerades även en innovationsmetod kallad för TRIZ. Efter att processen bestämts gjordes en 
tidplan för projektet. Här delades varje fas upp i mindre delar och planerad tid sattes ut för vare 
delmoment. 

5.2 Fas 2 
Målet med fas 2, Specification Definition, var att få fram målvärden på produktens egenskaper. För 
att ta fram dessa låg QFD som grund. För att göra en QFD genomförs ett antal steg. Det första 
steget, att ta reda på vilka som är intressenter för produkten, var delvis påbörjat av Crem när 
uppgiften presenterades. De hade identifierat problemet och kartlagt vilka det påverkade. På grund 
av detta blev arbetet i detta steg att utvärdera de uppgifter som fanns och se hur de kunde utnyttjas. 
Detta gjordes framförallt genom diskussioner med handledare på Crem. 
 
För att själva få en uppfattning av intressenterna skapades en värdekarta, som kartlade de aktörer 
som har med produkten att göra från en idé till färdig produkt. Eftersom uppgiften var att ta fram 
en prototyp och fokusera på produktens funktion, lades huvudfokus sent i värdekartan (se figur 5-1). 
Ofta tas exempelvis tillverkning, transport och liknande med som intressenter i en QFD men i detta 
arbete avgränsades de till användare (de som dricker kaffe), tekniker (de som städar och servar 
maskinerna) och conveniencepersonal (de som arbetar i anslutning till maskinerna, kan ses som en 
blandning av användare och tekniker). 

 

 
För att fastställa krav och önskemål från conveniencepersonal skapades ett frågeformulär (se appendix 
A), som delades ut till olika lokaler som föll inom Crems definition av convenience. Formuläret tog 
upp frågeställningar som hur ofta de rengör sina maskiner, vad de rengör och vilka förväntningar de 
har på ett hypotetiskt automatiskt rengöringssystem.  

Figur 5-1 Värdekarta 
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Projektets deltagare gick själva ut till lokalerna. Detta för att kunna svara på frågor som uppstod hos 
personalen och att själva kunna fråga saker som var av intresse för undersökning. Konsekvensen av 
att själva gå ut till lokalerna var att aktiviteten blev väldigt tidskrävande. Ursprungligen planerades 
omkring 15 lokaler besökas. Många valde dock att inte besvara enkäten, oftast på grund av brist på 
tid eller intresse. Mer tid lades för att få fler svar och ett tiotal fler lokaler besöktes på måfå. När 
aktiviteten avslutades hade 7 svar samlats in.  
 
För att kartlägga teknikernas bild av maskinerna bokades en förmiddag, där tekniker observerades 
och utfrågades om sitt arbete. Förutom att fastställa teknikernas krav och önskemål fyllde detta en 
annan funktion: det gav en djupare förståelse för hur maskinerna fungerar och används.  
 
Genom svaren på enkäten, de observationer som gjorts och de svar tekniker gav på frågor 
sammanställdes ett antal krav och önskemål (se figur 5-2). Nästa steg i QFD:n, att vikta dessa krav 
och önskemål, påbörjades också i samband med detta. Det blev då tydligt att ännu en intressent 
behövde tas med i bedömningen: ägaren av maskinerna. Dessa påverkas mest av kostnaden för att 
exempelvis skicka ut tekniker. Det bedömdes i samråd med Crem att de krav ägarna kan ha täcktes 
in av de som redan tagits fram, men viktningen behövde justeras för deras räkning. Därför skapades 
ett nytt formulär, där dessa personer ombads vikta de framtagna önskemålen utifrån hur viktiga de 
är för dem. Huvuddelen av formuläret visas i figur 5-2 och hela formuläret visar i appendix B. 
 
 

 

 
Parallellt med arbetet med QFD:n har även en innovationsmetod kallad TRIZ använts.  
Som tidigare nämnts bygger denna metod på flera olika delmetoder. De två metoder som använts i 
denna process är ISQ och Problem formulation. 
  

Figur 5-2 Kundönskemål- och krav från formulär till ägare. 
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ISQ 
En ISQ gjordes för att samla in så mycket fakta som möjligt om kaffemaskinen. ISQ består utav en 
del frågor om bland annat systemets funktion, miljön och vilka resurser som systemet har att 
tillhandhålla. Syftet med metoden var att få en klarare bild av situationen kring problemet samt ett 
hjälpmedel till att dokumentera alla fakta man har. Här identifierades och kartlades bland annat de 
olika delarna i kaffemaskinen (se figur 5-3) vilket hjälpte oss i kommande delmetod, Problem 
formulation. Eftersom detta är en iterativ process, gjordes ändringar och uppdateringar allt eftersom 
förståelsen av systemet blev tydligare. 

 
 

Problem Formulation 
Syftet med denna delmetod var att till en början ta fram alla oönskade och nödvändiga funktioner. 
Detta gjordes genom att kartlägga produktens alla så kallade ”useful functions” och ”harmful 
functions”. Tack vare att komponenterna redan var identifierade och kartlagda blev detta moment 
enklare eftersom vetskapen om vilka komponenter som interagerar med varandra redan fanns. På så 
sätt kunde roten till de olika problem som man försöker eliminera identifieras och utifrån detta 
kunde ett ”cause and effect diagram” utarbetas (se figur 5-4). Precis som ISQ är Problem Formulation 
en iterativ process, så allt eftersom förståelsen för systemet blev tydligare gjordes ändringar och 
uppdateringar. 

Figur 5-3 Kartläggning av bryggsystem 
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5.3  Fas 3 
 
När fas 3 inleddes var det första steget att försöka bryta ned rengöringssystemet i ett antal 
delfunktioner. Detta gjordes för att få en bas att bygga den morfologiska matrisen på. Ett problem 
med denna metod blev här uppenbart. Eftersom det finns väldigt många olika sätt att rengöra på, 
och olika system för rengöring är uppbyggda helt olika sätt, var det svårt att bryta ned dessa till 
något generellt som kunde användas för den morfologiska matrisen. Därför togs beslutet att skifta 
fokus från systemet och istället bryta ned själva processen för rengöring. Projektets deltagare insåg 
att hur någonting går från smutsigt till rent följer en process som kan appliceras på alla tänkbara 
lösningar. När rengöringsprocessen brutits ned sammanställdes olika dellösningar för varje steg. (se 
figur 5-5). Lösningsförslag till dessa togs fram i huvudsak genom två metoder; brainstorming och 
analogy.  
 
Brainstorming är ett kraftfullt verktyg för att få många förslag snabbt. Här skedde ingen som helst 
gallring, alla förslag ansågs likvärdiga. Detta gjorde att många förslag var fullständigt orimliga, men 
också att lösningar som annars hade varit näst intill omöjliga att komma på kunde tänkas igenom. 
Fokus för denna metod var alltså kvantitet, att få fram så många förslag som möjligt för att skapa en 
grund att arbeta med. 
 
Analogy användes genom att produkter som utför de olika delfunktioner kartlades och granskades. 
Med denna metod genererades förslag som redan var fullt utvecklade och optimerade för sin 
funktion. Utmaningen här låg i att undersöka hur och om de kunde implementeras med 
kaffemaskinens förutsättningar. Fokus för denna metod var alltså kvalitet - få men tänkbara 
lösningar. 
 

Figur 5-4 Problem Formulation 
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Figur 5-5 Karta över nedbruten rengöringsprocess 

Allt som vid denna tidpunkt hade tagits fram sammanställdes i en morfologisk matris. I samband 
med detta skedde en viss gallring av lösningsförslagen, främst de förslag som identifieras som lika. 
Dessa kombinerades till mindre specifikt formulerade lösningar. Detta gjordes för att underlätta 
nästa steg, vilket var att kombinera de olika dellösningarna till koncept på fullständiga 
lösningsförslag. Ett antal togs fram och utvärderades utifrån de egenskaper som QFD:n identifierat. 
När detta gjordes stod det klart att vissa delfunktioner hade betydligt större inverkan på 
egenskaperna än andra. Det visade sig också att dessa delfunktioner var de som i huvudsak 
karaktäriserade koncepten. Med QFD:ns data kunde beslut om vilka av dessa som var optimala 
snabbt tas och en bild av hur det optimala slutgiltiga konceptet skulle se ut växte fram.  
 
I detta skede fanns ett mindre antal koncept i primitiv form kvar, åtskilda utav de relativt okritiska 
delfunktionerna. Dessa vidareutvecklades med två mål i åtanke. Det första var att få bättre förståelse 
av dess inneburna funktioner för att därmed kunna se hur de kunde optimeras och om någon extra, 
ej påtänkt, var nödvändig. Det andra målet var att kunna utveckla dem till något som gick att 
presentera, framför allt för Crem. Scheman för flöden utav substanser, energi och informationen 
hos koncepten och mock-ups av grundläggande form från CAD utgjorde basen i det som 
presenterades. 
 
Iteration är något som utnyttjades i denna fas. Ju mer en produkt utvecklas, desto större förståelse 
fås utav problemet (Ullman, 2003). I denna fas blev detta påtagligt på många sätt. När de första 
koncepten skulle utvecklas, blev det uppenbart att fler steg behövde läggas till i den nedbrutna 
rengöringsprocessen för att kunna utveckla fullständiga lösningar. Exempelvis, för att lossa på smuts 
måste systemet kunna komma åt smutsen vilket kan lösas på ett antal olika sätt.  
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När en lösning på ett visst delproblem togs fram, upptäcktes det ibland att lösningen gick att 
implementera på andra håll. I andra fall upptäcktes problem kopplade till dellösningar som gjorde att 
hela koncept blev problematiska. För att underlätta vid sådana situationer fanns iteration i åtanke 
genom hela fasen. Den morfologiska matrisen var exempelvis ett dokument som ständigt 
uppdaterades. Det togs även fram mindre morfologiska matriser för de koncept som var i behov av 
egna dellösningar. Till CAD:n togs skelettmodeller fram med de geometrier som var gemensamma 
för samtliga koncept. 
 
Fasen avslutades med ett möte där det slutgiltiga konceptet presenterades och fastställdes. I och med 
den ständiga dialogen om konceptutveckling var det mesta redan klart och fokus låg på att 
säkerställa att allas bild utav konceptet stämde överens. Under detta möte presenterades även 
planerna för nästa fas, Prototype Development. Där fastställdes också var det huvudsakliga fokuset 
skulle ligga och vilka delar av lösningen som fortfarande skulle hållas öppna för ändring. 

5.4 Fas 4 
Den vidareutveckling av koncept som skett under projektets tredje fas hade fokuserat på funktionen. 
Det koncept som valdes efter fas 3 saknade därför detaljlösningar som inte var direkt kopplade till 
huvudfunktionen, vilket innebar saker som exempelvis infästningar och vissa dimensioner. I och 
med att det var en prototyp som skulle utvecklas behövde det också beslutas vad som skulle testas 
och därmed inte ta allt för avgörande beslut om lösningar som påverkade detta. Den första delen av 
denna fas var därför till stor del en förlängning av den förgående fasen.  
 
För det valda konceptet gjordes bedömningen att det enklast och tydligast presenterades med en 
kombination av CAD-modeller, ritningar, grafiska scheman och beskrivningar i textform. Konceptet 
bestod utav många delar, men på grund utav konceptets natur ansågs en utav dem vara huvuddelen. 
Då den för funktionen var den viktigaste började färdigställandet utav den delen. Vid 
dimensioneringen togs beslutet att bygga en primitiv fysisk mock-up, med syftet att få en verklig 
uppfattning om storlek och att granska åtkomlighet. Mock-upen byggdes i skumplast och plexiglas. 
Med hjälp av den kunde dimensionerna fastställas och arbetet med CAD-modellering inleddes. Även 
här inleddes arbetet med huvuddelen. De övriga delarna hade gränssnitt mot både huvuddelen och 
mot delar i den befintliga maskinen som låg inom det område som var öppet för ändringar. Då 
gränssnitten mot huvuddelen redan var definierade och delarna hade konstruktionsfrihet i 
gränssnitten mot maskinen blev de i princip definierade efter att huvuddelen konstruerats.  
 
CAD-modellerna användes för att genera ritningar på produkten. Två typer av ritningar skapades; 
sprängskisser för att visa ingående komponenter och detaljritningar för att visa komponenternas 
mått.  
 
Som komplement till CAD-modellerna skapades även scheman för flöden utav substanser, energi 
och information för att beskriva produkten. De kunde tydliggöra hur det valda konceptet påverkade 
funktionen av det befintliga systemet. På det valda konceptet gjordes sedan en riskanalys. Denna 
riskanalys tar upp några kritiska punkter som ansågs vara till fördel att veta vid framtagandet utav en 
prototyp. Innan en prototyp tas fram bör dessa kritiska punkter studeras närmare utav Crems 
expertis och de bör även testas om en prototyp tas fram. 
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6. Resultat och reflektioner 
Efter att ha avslutat alla faser i projektet hade ett resultat, en prototyp av ett automatiskt 
rengöringssystem för automatiska filterkaffebryggare, tagits fram åt Crem. De huvudsakliga 
projektmålen var alltså uppfyllda. Detta kapitel kommer diskutera hur de sekundära målen, att 
applicera en tillämpad produktutvecklingsprocess, bidragit till att utveckla en prototyp. 

6.1 Analys av produktutvecklingsprocess 
När projektet planerades delades processen in i fyra faser. För att så effektivt som möjligt utnyttja 
den tid som fanns tillgänglig under examensarbetet, kom projekts deltagare och Crem överens om 
att fokus skulle ligga på idéer. Att bygga och testa prototyper är tidskrävande och lades därför 
utanför ramarna för projektet. För att ta hänsyn till detta lades den största delen av projektets tid på 
fasen ”Conceptual Design”, med målet att utveckla den idé som med tillgängliga förutsättningar 
anses lösa problemet på bästa sätt. Konsekvensen av detta blev att projektets inledande faser blev 
något påskyndad, för att så snabbt som möjligt skapa en grund att generera och utvärdera koncept 
utifrån. Dessa inledande faser innehöll de moment där en uppfattning om rekommenderade 
metoder skulle skaffas. Hur detta påverkade implementationen av dem diskuteras i kapitel 6.2. 
 
Trots att mycket tid lades på konceptgenereringsfasen, upplevdes den av projektets deltagare som 
otillräcklig. Vad som framför allt saknades var möjligheten att testa idéer. I och med att det var en 
prototyp som skulle utvecklas, med avsikten att testa om och hur funktionen löser problemet, fanns 
visserligen friheten att lämna över testningen till prototypen. Men i utvärderingen av vissa koncept 
hade en viss testning varit ett effektivt sätt att bestämma hur väl de stämde överens med 
identifierade produktegenskaper.  

6.2 Implementation av nya metoder 
När projektet inleddes rekommenderade deltagarnas handledare från KTH två böcker, The 
Mechanical Design Process av David G. Ullman och Systematic Innovation – An introduction to 
TRIZ av John Terninko, Alla Zusman och Boris Zlotin. Efter att skaffat sig en uppfattning om 
dessa bestämdes att examensarbetet skulle undersöka hur dessa kan integreras med deltagarnas 
befintliga uppfattning av en produktutvecklingsprocess för att lösa det presenterade problemet hos 
Crem.  
 
Den process The Mechanical Design Process redogör var enkel att använda som ramverk för 
processen som utvecklades. En avgörande faktor för detta är att den är väldigt generellt utformad 
och därmed lämnar mycket utrymme för att passa in de moment och metoder en konstruktör är van 
att använda. Det gör det också svårt att reflektera kring resultatet av implementationen av denna 
metod, eftersom den på många sätt gjordes identisk med den process som arbetats med tidigare. De 
största skillnaderna mot hur tidigare projekt genomförts var att: 
 

• Det lades stort fokus på att säkerställa att processen för att utveckla en produkt är tillräcklig 
för att ge goda förutsättningar att skapa en bra produkt som löser ett problem 

• En fas för att kartlägga kundkrav och önskemål samt översätta dem till produktegenskaper 
lades till, för att underlätta att skapa en produkt som kunderna vill ha 

• Utvecklingen av ett koncept till en produkt (eller i detta fall, en prototyp) fick en mer 
utpräglad roll 

TRIZ som metod tillförde mycket nytt. Det stod tidigt klart att det var ett otroligt kraftfullt verktyg, 
för att det strävar mot att strukturera innovation vilket tidigare ansetts beroende utav slumpen. Men 
den lilla faktabas projektets deltagare hade om metoden gjorde det svårt att hitta sätt att effektivt 
utnyttja dess fulla kapacitet. I projektet inledande två faser, som i praktiken handlar om att förtydliga 
problemet, kunde verktyg som ISQ och Problem Formulation användas. De gav en struktur för hur 
man kan sätta sig in i ett system och kartlägga de saker man med fördel kan använda senare. Men när 
det kom till de innovativa delarna av TRIZ, sätt att faktiskt lösa problemet, hittades inget effektivt 
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sätt att implementera de metoder boken presenterar. Det största hindret var att det inte gick att 
formulera problemet (eller delar av det) som en motsägelse, vilket är en av huvuddelarna i 
metodiken. En av orsakerna till detta kan vara att problemet var för specifikt formulerat. Ju större 
designfrihet som finns, desto större förutsättningar finns det för att skapa en innovativ lösning. Som 
diskuteras i kapitel 3.2 var problemet redan delvis löst, i och med att ett automatiskt 
rengöringssystem specifikt efterfrågades. Den slutgiltiga lösningen hade kunnat se väldigt 
annorlunda ut om friheten funnits att konstruera om hela maskinen för att förhindra smuts funnits. 

6.3 Produkten som resultat av produktutvecklingsprocessen 
Processen som ledde till resultatet var inte helt identisk med den process som planerades i projektets 
inledning utan fick genomgå ett antal revisioner under genomförandet. Att hitta en balans mellan 
väldefinierad planering och att lämna utrymme för förändringar utifrån den riktning utvecklingen går 
i är, enligt projektets deltagare, avgörande för resultatets kvalitet. Ullman skriver i sin bok att ”All 
design problems are ill-defined”. Ett problem i en produkt kan lösas på många sätt och de olika 
lösningarnas optimala utveckling måste inte alltid vara likadan.   
 
Genom att strukturera processen så att kundernas önskemål och krav stod i centrum för lösningen 
säkerställdes att den utvecklade prototypen löste rätt problem. Utvärderingen av olika koncept 
baserades på produktegenskaper som i sin tur översatts från dessa önskemål och krav.  
 
En annan faktor som bidrog till resultatets styrka var synsättet, hur man skall tänka när problem 
löses. Exempel på viktiga punkter kopplade till det, som genomsyrat hela processen, är: 
 

• Visualisering. Många typer av dokument blir tydligare när de visualiseras. En bild är lättare 
att presentera än om budskapet hade formulerats med ord. För att utnyttja detta kartlades 
exempelvis orsaken till problemet grafiskt genom Problem Formulation, den morfologiska 
matrisen innehöll enkla skisser för att visa olika dellösningar och en värdekarta skapades för 
att identifiera alla intressenter för produkten från produktion till slutanvändning 

• Iteration. I tidigare projekt har konceptgenereringen ofta skett genom att först generera ett 
stort antal idéer, välja ut de bästa, utveckla dem vidare, göra ett nytt urval, etc. Men ofta 
uppstår en känsla i slutet av dessa projekt att om man genomfört dem igen, med den 
kunskap man samlat på sig under processens gång, hade det gått att göra en ännu bättre 
produkt. För att utnyttja att kunskap skapas allt eftersom en produktutvecklingsprocess 
fortgår skapades förutsättningar för att iterativt arbeta sig framåt. Ett exempel på hur 
iteration utnyttjades är att konceptgenerering i denna process inleddes med ett försök att 
skapa det bästa konceptet och utveckla det vidare. Det granskades kritiskt under hela sin 
utveckling och när problem uppstod med konceptet gick utvecklingen tillbaka till ritbordet, 
med de nya insikterna i åtanke. 

• Nedbrytning. För att underlätta arbetet har många saker som dykt upp brutits ned till 
mindre delar som kan hanteras var för sig. Detta sätt att arbeta har underlättat därför att 
komplexa saker har en tendens att leda till att man blir överväldigad och därför inte är så 
effektiv som man hade kunnat vara. Det är lättare att lösa små problem än stora och därför 
har nedbrytning utnyttjats så ofta som möjligt. Att lösa rätt problem är också ett sätt att 
arbeta mot detta. Ett exempel på detta är hur rengöringsprocessen bröts ned istället för en 
hypotetisk slutgiltig lösning (se kapitel 5.3). Eftersom de tänkbara lösningarna varierade 
kraftigt, och därmed gjorde nedbrytningen komplex, skiftades fokus till rengöringsprocessen 
i sig. Denna var lättare att applicera i ett bredare perspektiv och gjorde att den morfologiska 
matrisen kunde användas på ett sätt som tidigare inte prövats men för denna uppgift blev 
enklare. 
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7. Slutsats och rekommendationer 
Projektets alla mål uppfylldes. Produktvecklingsprocessen som utvecklades fungerade för att ta fram 
en prototyp till ett automatiskt rengöringssystem för filterkaffebryggare. Sammanfattningsvis kan 
resultatet av processens delmoment sammanfattas som: 

• Projektdeltagarnas erfarenhet av produktutveckling från utbildningen på KTH applicerat på 
det ramverk för en process som The Mechanical Design Process presenterar fungerar för att 
ta fram produkter som uppfyller krav och önskemål från kunder. 

• TRIZ är ett kraftfullt innovationsverktyg, men det behöver övning och förståelse för att 
strukturerat användas till att generera innovativa lösningar. Den tid som lades ned på att 
förstå TRIZ inom detta examensarbete var inte tillräcklig.  

Att integrera dessa två metoder till inriktningen innovation och design på maskinteknikutbildningen 
på KTH Södertälje anses av projektets deltagare vara fördelaktigt. Hur man genererar idéer har 
tidigare varit något som är svårt att förklara, då slumpen har varit en avgörande faktor. Slumpen är 
av sin natur opålitlig och i projekt där tiden är en bristvara finns det inte utrymme för detta. Genom 
att lära sig att systematiskt strukturera innovation, vilket är huvudsyftet med TRIZ, blir framtida 
produktutvecklare från utbildningen effektivare. 
 
Den vedertagna projektmodellen på KTH Södertälje är anpassad för generella ingenjörsprojekt inom 
många discipliner. Den har varit ett stöd för att lära sig arbeta i projektform, men leder till för många 
kompromisser för att effektivt användas som process vid produktutveckling och konstruktion. 
Därför bör andra processer också tillämpas och för detta examensarbete har The Mechanical Design 
Process varit väldigt hjälpsamt. 
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Appendix A – Enkät conveniencepersonal 
 
- Hur ofta rengörs maskinen inuti? 
Aldrig 
Mer sällan än 1 gång i månaden 
Ca. 1 gång månaden 
Ca. 1 gång i veckan 
Dagligen. 
 
- När ni rengör inuti maskinen, vad rengör ni varje gång? (D.v.s, inte bara ”ibland”). Ringa in allt som stämmer. 
Filtret 
Enheten där kaffe och vatten blandas 
Utsidan av slangar, rör och liknande 
Innerväggar 
Bönkvarnen. 
 
- Hur påverkar invändig smuts maskinen? Rangordna 1-5, där 1 är det som för er är mest negativt. 
Kaffet smakar illa 
Funktionen störs, det tar längre tid etc 
Maskinen uppfattas ofräsch 
Det påverkar maskinens livslängd 
Annat, beskriv gärna 
__________________________________________________________________________ 
 
- Om kaffemaskinen hade ett automatiskt rengöringssystem för insidan, hur ofta hade du förväntat dig att maskinen 
rengjordes inuti? 
Efter varje kopp 
Med 2-10 koppars mellanrum 
1-5 gånger per dag 
1-5 gånger per vecka 
Mer sällan. 
- Om kaffemaskinen hade ett automatiskt rengöringssystem för insidan, hur lång tid hade du förväntat dig att en 
rengöring tagit? 
Mindre än 15 sekunder/15-30 sekunder/30-60 sek/1-5 min/Mer än 5 min. 
- Vad är viktigast för er? Rangordna alternativen1-5, där 1 är viktigast. 
Gott kaffe 
Snabb bryggning 
Få underhållstillfällen. 
Snabba underhållstillfällen.  
Kompakt/liten maskin. 
 
 
- Har du någon åsikt kring kaffemaskinen som inte berörts utav frågorna i formuläret? 
 
  



 
 

  



 

Appendix B – Formulär åt ägare av maskiner 

Syfte 
Detta dokument används för ett examensarbete av två KTH-studenter. Examensarbetet utförs på 
Crem International, och syftet är att se hur rengöringen av kaffemaskinen kan underlättas. Som ett 
steg i detta behöver produktens intressenters önskemål kartläggas. 

Hur formuläret fylls i 
I formuläret listas ett antal önskemål. För varje egenskap fylls en relativ vikt in, alltså hur viktig den 
är i jämförelse med de andra egenskaperna. Totalt skall 100 poäng fördelas på alla egenskaper. Som 
exempel: 
Om ”Gott kaffe” är det enda som spelar någon roll får den vikten 100 och allt annat 0. 
Om ”Tar liten plats” och ”Lång livslängd” är lika viktiga men allt annat är irrelevant får de 50 poäng 
Osv. Längst ned i formuläret syns summan av poängen. 
En förklaring till de olika egenskaperna finns under formuläret 
 
Gott kaffe innebär att kaffet som maskinen producerar skall smaka gott, för alla vid alla tillfällen. En 
god kaffe är inte densamma för varje person, så möjligheten att anpassa kaffet täcks in i denna 
egenskap. Det gör även saker som att maskinen är konsekvent och liknande. 

Sällan ur drift innebär att maskinen skall vara tillgänglig för användning så ofta som möjligt. ”Ur 
drift” kan alltså innebära allt från att maskinen kräver lång tid för att mala bönor till att den måste 
repareras. 
Lång livslängd innebär att tiden från att maskinen köps till att kunden anser sig behöva en ny maskin 
är så stor som möjligt. Anledningen till föråldring kan variera mycket, så saker som hur pass 
nyskapande maskinen är och hur hållbar den är måste vägas in. 
Litet behov av underhåll innebär att så mycket som möjligt kan utföras av maskinen själv och 
användare, utan att det påverkar användare och maskin negativt. Om maskinen hade varit perfekt ur 
denna aspekt hade tekniker och liknande varit överflödiga. 
Tar liten plats innebär att maskinen är att lätt att placera och transportera till så många ställen som 
möjligt. Alltså vägs både den monterade och demonterade storleken in här. 
Enkel service innebär att maskinen effektivt kan servas. Åtkomlighet, litet behov av verktyg och 
liknande vägs in i denna egenskap.  
Ingen märkbar smuts innebär att maskinen alltid uppfattas som ren och fräsch. Denna egenskap 
omfattar hur pass lite maskinen ”smutsar ned sig” och enkelheten att rengöra den. 

Namn 
 

Roll  

Önskemål Relativ vikt 

Gott kaffe  

Sällan ur drift  

Lång livslängd  

Litet behov av underhåll  

Tar liten plats  

Enkel service  

Ingen märkbar smuts  

Summa vikt  

 



 
 

Övriga synpunkter 
Om någon aspekt som hade varit jämförelsevis viktig inte tas upp här kan de skrivas nedan. Andra 
synpunkter som dykt upp kan också skrivas. 
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