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ABSTRACT  

 

The aim of the thesis, industrial product design PPU304, is to develop a new product that will 

reduce food waste of dairy products in households. The main objective is that the product will 

be able to measure and signal when the milk has expired. 

  

The thesis is a start to find the solution to some of the food waste in households which is a major 

environmental issue in today's society. The goal is to develop a flexible expiration date that can 

reduce food wastage. With today's sensor technology bacterial levels can be calculated from the 

milk and that can increase the time a pack of milk can be used. The greater knowledge and 

awareness humanity have for environmental issues the better world we will live in.   

 

To understand the question, “what is it that makes the milk unfit for consumption?” A part of the 

work has gone into researching the technological aspect. In consumer ready milk there is 

different bacteria that will grow over time and eventually spoil the milk, how this process works 

varies depending on what or which bacteria manage to grow the most. Therefore, the most 

appropriate technique is to measure bacteria in the milk and identify at which level the milk 

passes its actual expiration date. 

 

The design of the product has been guided by two major factors, the predetermined dimensions 

of the circuit board and the adaptation to the size of the milk carton. The shape of the product is 

an oblong rear part with a spherical body at the front. The edges are rounded to give a pleasant 

and smooth feeling to the hand using the product. 

 

The thesis in industrial product design resulted in a final concept. The product analyses the 

amount of bacteria in the milk through sensors that measure bacterial metabolism. The data gets 

interpreted and displayed through the use of LEDs. To save energy the concept is equipped with 

a photo resistor that deactivates the LEDs when the fridge is closed and dark.      

 

The conclusion of the thesis, performed at Millcroft AB is at a conceptual level. To go from idea 

to product, is a process that takes a long time to complete and often involves many different 

moments. The timeframe during this study is considered too short to cover all parts of the product 

and therefore the boundaries set and the focus has been on constructing a design that fits the 

estimated technology as well as consumer needs. Some suggestions are that more research in the 

technical aspect of the product should be concluded. Further testing of dairy sustainability should 

be conducted on a larger scale and further development of the technology to send data. 
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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med examensarbetet, produktutveckling- industriell design, PPU304, är att utveckla en 

produkt som ska minska mejeriprodukternas matsvinn i hushåll. Huvudsyftet är att produkten 

ska kunna signalera när mjölken har blivit otjänlig.  

 

Examensarbetet är en uppstart för att finna lösningen till en del av matsvinnet som är en stor 

miljöfråga i dagens samhälle. Målet är att utveckla ett flexibelt bäst-före datum som kan minska 

det matsvinn som sker idag. Med dagens sensorteknik kan en bakterienivå i mjölken beräknas 

och fakta bakom ett beslut kan stärka samt trygga människors val och beteende. En större 

kunskap och kännedom om miljön hjälper mänskligheten framåt i utveckling för en hållbar 

framtid.  

 

För att förstå problemformuleringen, ”vad är det som gör mjölk otjänlig”, har en stor del av 

arbetet grundats i att undersöka vilka tekniker som lämpas. Svaret på problemet är att i mjölk 

bildas bakterier som startar en förskämningsprocess. Hur denna process ser ut varierar beroende 

på vilken eller vilka bakterier som lyckas växa mest. Därför blir det mest lämpade 

tillvägagångssättet att mäta bakterier i mjölken och identifiera vid vilken nivå som mjölken 

passerar sitt egentliga bäst-före datum. 

 

Produktens utformning har styrts av två större faktorer, de förutbestämda måtten på kretskortet 

som innehåller samtliga tekniska komponenter samt anpassningen i storlek mot mjölkpaketet. 

Formen på produkten är en avlång bakdel tillsammans med en sfärisk kropp. De runda kanterna 

ger en bekväm känsla för handen samtidigt som den tydliggör hur användaren ska greppa tag 

runt kroppen. 

 

Examensarbetet i produktutveckling-industriell design resulterade i ett slutkoncept.  

Produkten avläser mängden bakterier i mjölken och tolkar data som kan signalera för brukaren 

om mjölken är tjänlig. För att avläsa mängden bakterier i mjölken används en sensor som mäter 

bakteriemetaboler i luften. Produkten är utrustad med en ljussensor som reagerar när ljus träffar, 

detta aktiverar lamporna som visar mjölkens status. 

 

Slutsatsen för examensarbetet, som har utförts åt Millcroft AB, är på en konceptuell nivå. Att gå 

från ide till produkt, är en process som tar lång tid att genomföra och ofta involverar många olika 

parter. Den tidsfrist som har existerat har projektgruppen ansett vara för kort för att kunna täcka 

alla delar i produkten och därför har avgränsningar satts och fokus har varit på att utforma en 

design som passar den uppskattade tekniken samt konsumenterna. Rekommendationer för 

fortsatt arbete är att djupare undersökningar bör ske inom den tekniska aspekten. Vidare testning 

av mejeriprodukters hållbarhet bör utföras i större skala samt vidareutveckling av tekniken för 

att kunna skicka data.   
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FÖRORD 

 

 

Denna rapport är ett examensarbete i produktutveckling-industriell design, på kandidatnivå som 

innefattar 15 högskolepoäng. Arbetet har utförts av Evelina Edström och Martin Hillström under 

en 20 veckor lång period, våren 2017. Projektmedlemmarna är båda ingenjörsstudenter inom 

innovation och produktdesign, som studerar tredje året på Mälardalens högskola. 

Examensarbetet är utfört på uppdrag av företaget Millcroft AB som är ett designföretag baserat 

i Västerås.  

 

Projektet utformades genom ett möte med Millcrofts ägare Nicklas Ekstrand då en brainstorming 

erhölls och ett flertal idéer och problem föreslogs, som resulterade i det slutgiltiga konceptet.  

Examensarbetet har omfattat ämnen som tidigare upplevts som främmande för projektgruppen 

och har utmanat samt utvidgat vår kompetens.  

 

Projektmedlemmarna vill börja med att tacka Millcroft ABs handledare, Nicklas Ekstrand för 

hans goda råd, inspirationsmöten samt de fria tyglar och alla trivsamma möten vi har erhållit 

tillsammans.  

 

Vi vill även tacka vår handledare på högskolan, Jan Frohm för de uppmaningar han har 

presenterat för att styra examensarbetet in på ett lämpligt spår. Hans expertis inom design och 

formgivning har varit värdefull för framtagningen av vår prototyp. 

 

Slutligen vill vi tacka verkstadschefen Henrik Lekryd som erbjudit oss många goda råd angående 

tillverkning samt 3D-modellering av våra koncept. 
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ORDLISTA & FÖRKORTNINGAR 

 

Patogen- Organismer som orsakar sjukdomar. 

 

Vattenaktivitet- Mängden vatten i ett material, definieras genom vattenångans partialtryck över 

materialet jämfört med vatten. 

 

Prokaryot- Cell utan membranavgränsad cellkärna, exempelvis bakterier. 

 

Eukaryot- Cell med membranavgränsad cellkärna, exempelvis celler i djur och växter. 

 

Psykrofil och psykrotrof- Bakterier och liknande organismer som kan växa och frodas vid låga 

temperaturer. 

 

Biomassa- Det material som ingår i levande organismer. 

 

Enzym- Katalysatorer som påverkar hastigheten i kemiska reaktioner. 

 

UHT- Ultra High Temperature, en sorts pastörisering med hög temperatur. 

 

CAD- Computer Aided Design, program som hanterar 3D modeller. 

 

Solid Works- Ett CAD program  

 

Moodboard- Inspirationsbilder som kopplas till projektet.  

 

Translucent- En materialegenskap, något som släpper igenom ljus men som inte går att se 

igenom. 

 

IDT- Akademin för Innovation, Design och Teknik. 

 

MDH- Mälardalens högskola. 

 

Ehec- Enterohemorragiska E. coli, bakterietyp som finns i nötkreatur. 

 

Listeria- Vanligt förekommande bakterie i naturen, kan hittas i opastöriserad mjölk bland annat. 

 

Campylobacter- Bakterie som framkallar diarréer, feber och buksmärtor. 

 

Termoresistenta- Bakterier och andra organismer som tål höga temperaturer. 

 

Återkontamineras- När någon skadlig substans som avlägsnats åter infinner sig. 

 

Symbios- När två organismer påverkar varandra på ett positivt eller negativt sätt. 

 

NTU- Nephelometric Turbidity Units. 

 

JTU- Jackson Turbidity Units. 

 

PCB- Printed Circuit Board.  
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RAPPORTENS DISPOSITION 

Nedanstående avsnitt representerar en överblick av rapportens kapitel samt deras innehåll.  

 

 

KAPITEL INNEHÅLL 

Kapitel 1– Inledning Kapitlet introducerar bakgrund och 

grundproblem till examensarbetet. 

Problemformulering, syfte och projektets 

mål presenteras också i kapitel 1. 

Kapitel 2– Ansats och metod En redogörelse av vilka metodval projektet 

har valt att använda samt de 

undersökningsunderlag som står bakom 

projektet. 

Kapitel 3– Teoretisk referensram I detta avsnitt berörs den grundläggande 

teorin. Kapitalet beskriver övergripande 

ämnen inom kemi, teknik och 

produktutvecklingsmetoder. 

 

Kapitel 4– Tillämpad lösningsmetodik Redogör hur arbetet har genomförts samt 

vilka metoder som applicerats i projektet. 
Kapitel 5– Resultat Projektresultatet beskrivs genom text och 

bild. 

Kapitel 6– Analys En analys av det resulterande arbetet utifrån 

de frågeställningar arbetet haft. 

Kapitel 7– Slutsats En reflektion av projektets arbetsgång samt 

slutkonceptet. Rekommendationer om 

fortsatt arbete ska diskuteras i detta avsnitt. 

Kapitel 8 – Källförteckning Referenser som projektet har tagit hjälp av. 

Kapitel 9 – Bilagor Bilagor som anknyter till rapporten och 

stärker det presenterande arbetet i rapporten. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Det slängs över 700 000 ton matvaror från Sveriges hushåll årligen (Jonsson, 2016), en otrolig 

mängd som produceras i onödan och som medför en stor miljöpåverkan. Utöver detta tömmer 

svenskar 224 000 ton matavfall ut i avloppet varje år (Jonsson, 2016). Anledningen att så mycket 

mat kasseras beror enligt (Jonsson, 2016) på konsumtionsmönster, beteende och attityder. Stora 

köp som resulterar i glömda produkter i kylskåpet, att alla rester inte tas tillvara på och att bäst-

före datum misstolkas. Mjölkprodukter förekommer ofta i stor mängd i svenska hushålls kylskåp, 

dessa produkter har ofta en kort livstid vilket leder till att varan ofta inte är slut innan bäst före-

datumet har passerat. Idag har mejeriprodukter bäst-före datum som inte överensstämmer med 

innehållets faktiska utgångsdatum. På grund av att datummärkning på produkter avser oöppnad 

förpackning vid en viss temperatur skapas det en svårighet för konsumenter att veta när 

produkten inte går att använda. Detta gör att det skapas ett stort svinn och en onödigt stor 

miljöpåverkan. 

 

1.2 Problemformulering 

Problematiken i examensarbetet grundas i människors beteende samt bristande kunskaper 

angående matvarors bäst-före datum. Genom okunnighet samt ignorans kastas en stor mängd 

mat, något som orsakar en stor miljöpåverkan. För en grönare värld behövs nytt innovativt 

tänkande, nya energirika möjligheter och ett sunt förnuft för att modernatur ska kunna överleva. 

I dagens samhälle existerar en stor mängd tekniska hjälpmedel för vardagen. Fokus ligger på att 

framta en produkt i den här kategorin. Med större kunskap och kännedom om nuvarande 

miljöproblem förbättras möjligheterna för människosläktet att vända den negativa trenden som 

råder klimatmässigt. 

 

1.3 Företagsbeskrivning 

Millcroft AB är ett företag grundat 2014 av ägaren Nicklas Ekstrand. Företaget är baserat i 

Västerås och är verksamt i hela Mälardalen, Millcroft erbjuder designtjänster och föreläsningar 

till företag och organisationer. Företaget har designat åt, Aktiv uteliv, Herobillity, Gerdins, Zono 

med flera och Millcrofts slogan lyder ”Vi designar åt folket”. Varför ett examensarbete är 

intressant för Millcroft berodde på att det finnas ett behov samt en önskan att lansera Millcroft 

första produkt.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att minska mejeriproduktens matsvinn genom att utveckla en 

produkt som kan övertyga människors osäkerhet angående utgångsdatum.  

 

Frågeställningarna presenteras i fallande ordning där F1 är den huvudsakliga frågeställningen. 

 

F1. Hur bör en produkt utformas för att med hjälp av teknik kunna varna om mejeriprodukter 

blivit otjänliga? 

 

F2. Vad är det som gör att mjölk förskäms? 

 

F3. På vilket sätt beräknas förskämningen i mjölken? 

 

F4. På vilket sätt ska det faktiska tillståndet på mjölken signfaaleras? 
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1.5 Avgränsningar 

Arbetet ”Produktutveckling miljöteknik, Framtagning av produkt som varnar vid förskämning 

av mjölk” är ett konceptuellt arbete som vid projektets slut skulle kunna leda till fortsatt arbete 

som resulterar i Millcrofts första lanserade produkt. Examensarbetet är inriktat mot 

produktutveckling och idégenerering till en konceptuell nivå, avgränsningar i projektet är 

aspekter som ekonomi, produktion, produktionsverktyg, applikation och 

bakterienivåberäkning.  
 

Produkten skall utformas genom 3D-Printing och samverka med mejeriprodukternas 

förpackning. Arbetet skall vara på konceptuell nivå där sensorteknik, ergonomi och användare 

har tagits i beaktande.  

En utseendeprototyp ska vara klar till arbetets presentation.  

 

1.6 Direktiv  

Examensarbetet är på c-nivå och omfattar 15 högskolepoäng. Kursen går på halvfart under 20 

veckor vilket betyder att totalt ska 20 timmar varje vecka per projektmedlem utföras. 

Högskolans direktiv är att skriva en akademisk rapport där teknik höjd, metoder, resultat och 

analys ska presenteras. Examensarbetet ska redovisas den 2 juni 2017 för Nicklas Ekstrand, 

grundare för Millcroft, examinatorn Ragnar Tengstrand och handledare Jan Frohm på 

Mälardalens högskola.  

 

1.7  Mål 

För att uppnå syftet med hänsyn till problemformulering samt avgränsningar har projektet 

följande mål. 

 

 Projektgruppen ska presentera ett slutkoncept för företaget, Millcroft, genom en modell 

samt en överlämning på rekommendationer, slutsats och framtida utvecklingsområden 

som Millcroft kan utföra för att lansera produkten.  

 

 Produktens design ska återspegla den miljönytta den har möjlighet att skapa samt vara 

ergonomisk att använda. 

 

 Produkten skall påverka människors attityd och beteende angående matsvinn i hushåll.  
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2. ANSATS OCH METOD 

I följande kapitel beskrivs det valda projektets arbetsgång som avspeglar en metod ur 

litteraturen, ”produktutveckling, konstruktion och design” skriven av (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

 

Projektgruppen har utöver metoden från Ulrich & Eppinger valt att använda sig av influenser 

från en agil metodik. Agil projektledning betyder att projektet är flexibelt och främjar förändring 

framför dokumentation och styrda riktlinjer samt att projektgruppen har en kontinuerlig kontakt 

med beställaren, i detta fall Nicklas Ekstrand på Millcroft AB. I den agila strategin ligger fokus 

på uppdragsgivaren, beställaren får en möjlighet samt skyldighet att påverka beslut under hela 

projektets gång. Detta skapar en känsla av trygghet och vetskap om hur slutprodukten blir 

(Gustavsson, 2013). 

 

Projektet följer de fem listade faserna: 

1. Projektplanering  

2. Problemförståelse 

3. Konceptutveckling 

4. Detaljutveckling 

5. Testning  

(Ulrich & Eppinger, 2012) 

 

2.1. Projektplanering  

En välstrukturerad planering innehåller milstolpar som förenklar projektets flöde och struktur.  

 

2.1.1 Uppdragsbeskrivning 
I denna beskrivning förklaras projektet och dess mål i övergripande form. En 

uppdragsbeskrivning kan innehålla en produktbeskrivning, förslag på fördelar, marknader, 

intressenter, antaganden och begräsningar (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Figur 1- Egen planeringsstruktur 

Figur 2- Steg 1, projektplanering 
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2.1.2 Planering 
Att planera och strukturera tidigt i ett projekt är kritiskt. En god planering underlättar arbetet 

under hela projektets gång. En planering ger tydliga riktlinjer till de olika aktörerna i ett projekt, 

det minskar risken för förvirring och konflikter. Några metoder som lämpas för att planera ett 

projekt är; Gantt-schema, veckomöten, loggbok, gemensam kalender och en gemensam plats för 

filhantering. 

 

2.1.3 Gantt-schema 
För att planera och följa ett projekt så är Gantt-schema en av de lämpligaste metoderna att 

använda. Ett Gantt-schema listar aktiviteter som ska utföras och hur lång tid varje aktivitet ska 

ta, Gantt-schemat gör det även möjligt att se vilka aktiviteter som är beroende av varandra och 

hur projektet ligger till i realtid (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015).  

 

 
Figur 3- Steg 2, problemförståelse 

2.2 Problemförståelse  

De underliggande undersökningarna görs för att underlätta arbetet vid konceptframtagning. 

  

2.2.1 Identifiering av möjligheter 
Enligt (Ulrich & Eppinger, 2012) identifieras möjligheter genom en process på 5 steg. Somliga 

stadier anses inte vara relevanta för projektet och listats därmed inte här. Nedanstående punkter 

visar hur projektet har identifierat möjligheterna. 

1. Generera och känna av många möjligheter.  

2. Sålla möjligheter.  

3. Utveckla lovande möjligheter. 

4. Välja exceptionella möjligheter.  

5. Reflektera över resultaten och processen.  

 

2.2.2 Samla in kundbehov 
(Ulrich & Eppinger, 2012) Menar att syftet med att samla in kunddata är att skapa högkvalitativt 

informationsflöde direkt mellan målbildskunder och produktutvecklare. Processen med att 

identifiera kundbehoven presenteras i en metod om 5 steg.  

1. Samla in rådata från kunder 

2. Tolka rådata till kundbehoven 

3. Organisera behoven hierarkiskt i primära, sekundära och tertiära behov.  

4. Fastställa behovens relativa betydelse 

5. Reflektera över resultaten och processen.  
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Målet med att identifiera kundbehoven, genom processens 5 stegen som nämns ovan, är enligt 

(Ulrich & Eppinger, 2012) nedanstående punkter.  

 Säkerställa att produkten fokuserar på kundbehoven, 

 Identifiera latenta och dolda behov som explicita behov 

 Säkerställa att inga kritiska kundbehov förbise eller glöms  

 Utveckla en gemensam förståelse av kundbehov bland medlemmarna i 

utvecklingsteamet. 

 

 
2.2.3 SWOT 
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats är de engelska orden som bildar SWOT i en 

SWOT-analys. Analysen är ett hjälpmedel för kartläggning av styrkor och svagheter i ett företag 

samt för att identifiera möjligheter och hot som kommer från omvärlden. Styrkor och svagheter 

identifieras internt i projektet med enkla frågor som, ”vad är jag bra på? Vad är jag mindre bra 

på?” Svaren skrivs ned på papper där första styrkan nämns som S1, andra som S2, svagheter som 

W1,W2 tills allt är definierat. De externa faktorerna, möjlighet och hot, identifieras på samma 

sätt som de interna men med betäckningarna O och T. Företaget ska funderar på vad som kan 

vara en möjlighet eller hot utanför företaget. Analysens resultat ger en tydlig bild på vad som är 

företagets spetskompetens är, vilka svagheter företaget ska hjälpa till med och vilka möjligheter 

samt hot det finns.  

 
2.2.4 SCQ  
Med modellen SCQ- Situation-Nuläget, Complication- Komplikation, Question- Frågan eller 

behovet är ett verktyg som används för att komma fram till och hantera potentiella problem för 

projektet. Nuläget beskrivs med hjälp av fakta, information och övergripande mål. När projektet 

analyserar problemet eller komplikationen av problemet läggs fokus på det otillfredsställande, 

vad som kan hindra att målet inte uppnås. Frågan ställs när projektet börja förstå problemet och 

går vidare med hur löser vi problemet? Det är läran att hantera framtidens fel och hur man kan 

förhindra det (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). 

 

2.2.5 DfE 
DfE står för Design for Environment och innebär att man utvecklar produkten på ett sätt som inte 

är skadligt för miljön. Dels att produkten förbrukar lite energi, att produkten tillverkas på ett 

miljövänligt sätt samt att man väljer material som är miljövänliga. Enligt (Ulrich & Eppinger, 

2012) ska det jobbas med tre olika riktlinjer för att nå hållbarhet, de är; eliminera användandet 

av icke förnybara naturresurser, eliminering av spill bestående av syntetiska och oorganiska 

material och eliminering av skapande av giftigt avfall. Att arbeta med DfE är en viktig del i 

produktutveckling för att säkerhetsställa att de behov som finns idag uppfylls och att de behov 

som finns i framtiden fortfarande kan uppfyllas. 

 

2.2.6 Målgruppsanalys 
För att få en förståelse över hur den grupp som ska bruka den lanserade produkten ser ut, utförs 

en målgruppsanalys. En målgruppsanalys kartlägger de uttalade och latenta behov som finns 

inom målgruppen, det är även viktigt att särskilja på potentiella köpare och användare. Genom 

användning av målgruppsanalyser kan onödiga funktioner och utformningar undvikas i ett tidigt 

stadie. Analysen genomförs vanligen med hjälp av intervjuer, enkäter och observationsstudier.  
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2.2.7 Intressentanalys  
För att få ett bra samspel med omgivande företag, myndigheter och övriga intressenter är det 

viktigt att en intressentanalys utförs. Processen kan gå till på flera sätt men det viktigaste är att 

få fram vilka intressenterna är och till vilken del de kan påverka/påverkas av projektet. 

Intressenterna klassas in i tre olika kategorier; kärn-, primär- och sekundärintressenter. (Hallin 

& Karrbom Gustavsson, 2015). 

 

2.2.8 Identifiering av konkurrerande produkter 
Syftet med att identifiera konkurrerande produkter är att få en grundläggande blick över utbudet 

för liknande produkter som kan konkurrera på marknaden. De företag som säljer produkter på 

samma marknad som företaget och som är nästintill identiska med den utvalda produkten är enkla 

att identifiera och är grundläggande för marknadsföring. Inom produktutveckling finns det olika 

sätt att utveckla en produkt; använda en befintlig produkt och ändra materialvalet, ändra 

tekniken, ändra kostnaden, ändra verktyget eller komma på en helt ny produkt. (Ulrich & 

Eppinger, 2012) 

 

2.2.9 Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys genomförs för att identifiera och utvärdera de konkurrerande parterna på 

marknaden. Metoden ger en ökad förståelse för hur den egna produkten ska utvecklas för att 

konkurrera med de företag man anser sig ha möjlighet att konkurrera mot. Det är även användbart 

för att identifiera de brister och styrkor som konkurrerande produkter har och hur man kan 

implementera eller undvika liknande lösningar. När man utför en konkurrentanalys så börjar man 

med att identifiera de olika konkurrenter som finns. Därefter utvärderas dessa för att se till vilken 

grad de konkurrerar med projektet. Slutligen sammanfattas konkurrenterna och det beslutas om 

vilka som ska attackeras och vilka som ska undvikas. (Kotler & Armstrong, 2010) 

 
Figur 4- Steg 3, konceptutveckling 

2.3 Konceptutveckling 

Ett koncept är en beskrivning av produktens form, funktion och egenskaper, detta följs av ett 

flertal specifikationer och undersökningar över konkurrerande produkter (Ulrich & Eppinger, 

2012). Konceptutvecklingsfasen, är en fas ur produktutvecklingsprocessen där behoven hos 

målmarknaden ska identifieras, alternativa produktkoncept ska genereras samt utvärderas och 

vidareutveckling av valt koncept ska undersökas genom tester.  

 



25 (90) 

2.3.1 Konceptgenerering  
Enligt (Ulrich & Eppinger, 2012) beskrivs ett produktkoncept som en ”ungefärlig beskrivning 

av produktens teknik, verkningssätt och utformning”, en kortfattad beskrivning hur produkten 

kommer att tillfredsställa kundbehoven. Ett koncept kan beskrivas med hjälp av en skiss eller en 

tredimensionell modell med en kort beskrivande text. Konceptgenerering är en relativ billig och 

snabb process för satt få ett synligt resultat. För att generera koncept föreslår (Ulrich & Eppinger, 

2012) användning av en femstegs-metod. I detta examensarbete har de tre första punkterna 

tillämpats och de beskrivs i korthet nedan.  

 

 

1. Klargöra problemet. 

Utveckla en allmän förståelse för problemet och dela sedan upp det i delproblem. 

Uppdragsgivaren för projektet, listan över kundbehov och den primära produktspecifikationen 

utgör de idealiska ingångsförutsättningarna för konceptgenereringsprocessen.  

När delproblem ska brytas ned för att skapa en mer specifik beskrivning av de funktionella 

elementen i produkten bidrar det med att definiera produktens övergripande funktion. Målet i 

detta skedde är att beskriva produktens funktionella element utan att antyda ett specifikt tekniskt 

verkningssätt för produktkonceptet. 

 

2. Söka externt 

Det finns flera rekommenderade sätt att samla in information från externa källor enligt (Ulrich 

& Eppinger, 2012). Dessa är bland annat att: 

 Intervjua spetsanvändare. 

Är en användare av en produkt som upptäcker behov månader eller år innan majoriteten av 

marknaden gör det och som kan ha mycket nytta av produktinnovationer och med detaljerade 

skisser och förklarningar angående hur produkten fungerar. 

 Söka publicerad litteratur 

Publicerad litteratur som omfattar tidskrifter, konferenspublikationer, affärstidningar, rapporter 

från regeringen, marknads-, konsument- och produktinformation för nya produkter.  

3. Söka internt  

Intern sökning innebär att man utnyttjar personlig kunskap såväl som kreativitet inom teamet för 

att generera konceptlösningar. Denna typ av sökning kallas ofta för brainstorming och är intern 

på så sätt att idéerna som kommer från detta steg skapas från kunskap som redan finns inom 

teamet.  

 

2.3.2 Brainstorming 
Brainstormingens syfte är att upptäcka så många idéer som möjligt, stora som små. Metoden ger 

utrymme för alla idéer, ingen värderar eller ifrågasätter under utförande brainstorming utan alla 

idéer välkomnas. De idéer som verkar irrelevanta i början kan ge inspiration till nya och relevanta 

möjligheter. Varje idé skrivs ned på en enskild post-it-lapp, projektgruppen kan sedan 

kategorisera eller rangordna idéerna beroende på fall. Frågor som är bra att ställa efter utförd 

brainstorming är: vad kan ersättas? En annan energikälla? Annat material? Annan process? Med 

mera (Ulrich & Eppinger, 2012). 
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2.3.3 Koncepttestning  
I koncepttestning är det framförallt viktigt att veta syftet bakom undersökningen för att få 

användbara resultat. 

 

I undersökningen besvaras frågor som (Ulrich & Eppinger, 2012) anser vara relevanta.  

1. Vilket utav flera koncept ska vidareutvecklas? 

2. Hur kan konceptet förbättras för att uppfylla kundbehoven på ett bättre sätt? 

3. Bör man fortsätta med utvecklingen? 

 

En förutsättning för att koncepttestet ska ge goda resultat är att befolkningen av potentiella 

kunder speglar produktens målmarknad.  

Följande angreppssätt används ofta vid koncepttestning; 

 Personlig interaktion 

 Mobil 

 Brev 

 E-mail 

 Webbläsare (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

Det finns en risk för att resultaten från samtliga dessa angreppssätt kan bli inkorrekta. Exempelvis 

kan användandet av elektroniska angreppssätt vinkla undersökningen till en fördel för dem som 

är tekniskt avancerande eller en specifik målgrupp. Från koncepttestet ska mätning av 

kundrespons utföras och analyseras om potentiella kunder skulle kunna köpa produkten. Tolka 

resultat och dra slutsatser samt prioritera viktiga skillnader.  

Resultatet av konceptet ska kommuniceras genom exempelvis skiss, foton, renderingar, verbal 

beskrivning, storyboard, utseendemodell, funktionsmodell etcetera. 

Att ta fram relevanta aspekter på koncepten som ska vara väsentliga att testa och bygga i 

verkligheten (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

2.3.5 Produktspecifikation 
Produktspecifikation är en metod för att visa egenskaper och dess betydelse i tänkta komponenter 

i produkten. En komponent kan ha ett flertal olika funktioner som svarar mot olika behov, dessa 

behov räknas upp i tabellform. Varje påtänkt behov rangordnas av projektgruppen med hjälp av 

numrering från ett till fem (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

2.3.5 Pughs matris 
Pughs matris är en konceptvalsmatris som bygger på att man väger olika koncept mot ett 

referenskoncept. De olika koncepten rankas i olika urvalskriterier med plus, minus och 0 utifrån 

referenskonceptet. Koncepten får ett slutbetyg som visar hur användbart konceptet är. Utifrån 

den poäng som koncepten samlat så tas beslut om vidareutveckling, modifiering, kombination 

eller skrotning. Ett sista urval utförs därefter med de godkända och modifierade koncepten för 

att få fram det mest lämpliga valet. Denna metod ger en tydlig bild av vilka koncept som 

projektgruppen ska fortsätta med och större uppfattning om vilka delar och komponenter som 

slutkonceptet kommer att innehålla (Ulrich & Eppinger, 2012). 
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Figur 5- Steg 4, detaljutveckling 

2.4 Detaljutveckling 

2.4.1 Färg och form 
Färglära är vetenskapen om hur människor blir påverkade av och uppfattar färger. Olika färger 

väcker olika känslor och igenkännanden, faktorer som material, storlek och ljus påverkar också 

uppfattningen av kulören. (Sandström, 2017) En annan aspekt för att väcka olika känslor och 

igenkännande är genom geometriska symboler. Geometriska symboler är grundformer så som 

triangel, kvadrat, cirkel och kors. Tack vare enkelheten på formerna kan de få många olika 

betydelser och ibland bli något tvetydiga (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

2.4.2 Materialval 
När val för material ska beslutas för en given produkt, är materialegenskaperna en viktig faktor 

att ha i åtanke. Alla material är uppbyggda av atomer. Det är atomernas inbördes ordning och 

deras möjlighet att påverka varandra som bestämmer egenskaperna hos ett material. Elektroner 

kretsar i banor runt atomkärnan, de tre första skalen kallas K, L, M, elektronerna fylls på i dem 

olika skalen inifrån och ut. Elektroner som befinner sig längs ifrån atomkärnan kan binda ihop 

sig till andra elektroner som ger en starkare struktur och egenskaper kan bli fler. I detta projekt 

är plastens egenskaper huvudsyftet, forskning om plastensaegenskaper samt jämförelser av olika 

plastsorter utredas genom projektets gång (Abrikosov, Olovsson, & Wallenius, 2004). 

 
Figur 6- Steg 5, testning 

 

2.5 Testning 

2.5.1 Laboration 
En laboration är en metod för att samla in data. När en laboration skall utföras bör en hypotes 

existera, en hypotes är ett antagande som ska bevisas eller motbevisas. Därefter utförs 

laborationen och resultatet analyseras mot hypotesen (Kothari, 2004). 

 

2.5.2 Enkät 
En enkät utförs för att samla in primärdata genom utstuderade frågor. Ett stort fokus vid 

konstruktion av en enkät ligger på att noga strukturera upp frågorna för att undvika förvirring 

och tvetydighet. För att få ett bra undersökningsresultat gäller det enligt (Ejlertsson, 2014) att  
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1. Motivera potentiella respondenter att delta. 

2. Känna till hur de svarande tänker då enkätfrågorna ska besvaras. 

3. Arbeta på ett strukturerat sätt då syfte och frågeställningar ska omvandlas till konkreta 

frågor. 

Det bör observeras att det finns flertalet fällor att undvika när frågor skall tas fram. Språket ska 

vara begripligt för målgruppen, svarsalternativen ska vara tydliga, frågorna ska inte vara ledande 

och inte vara för känsliga (Ejlertsson, 2014). 

 

2.5.3 Testning av prototyp 
Prototyper används för inlärning när svar på exempelvis följande fråga söks, kommer detta 

fungera, och hur väl tillfredsställer produkten kunders behov? Prototyper används för 

kommunikation mellan olika arbetsgrupper på företag, leverantörer och beställare. Redovisning 

av en framtagen prototyp vid möten och presentationer fungerar som en bra milstolpe för 

projektet. En prototyp ger en bättre förståelse över projektet än en verbal beskrivning. Prototyper 

används för att underlätta integration mellan olika delsystem och komponenter. Genom 

interaktion mellan olika prototyper kan fel vid kopplingar som förhindrar produktens funktion 

upptäckas för att sedan lättare kunna gå vidare till alfa-, beta- och nollserieprototyper (Ulrich & 

Eppinger, 2012).  

 

Prototyper kan klassas in i ett plan med två dimensioner, fysisk mot analytisk och specialiserad 

mot omfattande.  

Fysiska prototyper skapas för att efterlikna en produkt, syftet är att ge en känsla för form, 

utseende och testning.  

Analytiska prototyper är kalkyler, ekvationer, datorsimuleringar och CAD-modeller som skapas 

för att kunna visa produktens funktioner och utseende utan att behöva bygga produkten i sin 

helhet. 

Omfattande prototyper är modeller som visar den övergripande funktionen och formen för den 

tänkta slutprodukten. Syftet är att analysera och åtgärda problem innan produktion av produkten 

startas.  

Specialiserade prototyper är modeller som i motsats till omfattande prototyper riktar sig mot en 

speciell form eller funktion. Exempel är funktionsmodeller där man undersöker en specifik 

teknik eller rörelse eller utseendemodeller för att utvärdera ergonomi och formspråk (Ulrich & 

Eppinger, 2012). Det ska understrykas att metoden är grundläggande för kvaliteten på 

examensarbetet. Här är det således viktigt att lägga ner mycket tid och skärpa.  

 

2.5.4 Utvärdera miljömässig påverkan 

Vid framtagning av en produkt är miljöaspekten ett viktigt fokus. Undersökningar om 

materialegenskaper samt återvinningsförmåga spelar en stor roll i arbetet. Det är viktigt att de 

material som väljs är godkända för det tilltänka användningsområdena. Den positiva nyttan som 

produkten har på miljön funktionsmässigt spelar även in. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I nedanstående stycken redovisas det inhämtade fakta som ligger till grund för projektet. 

  

3.1 Mjölkens kemi 
Mjölk är till största delen uppbyggt av vatten, utöver det finns det fem större innehållsgrupper, 

för opastöriserad komjölk, 3.4 % protein (varav 2.8 % kasein), 3.7 % fett, 4.6 % laktos och 0.7 

% mineraler, dessa siffror varierar beroende på bland annat årstid och kossa (Gerard, 1995). 

Utöver dessa byggstenar så innehåller mjölk ett stort spektrum av mikroorganismer och 

patogener, för att undvika spridning av dessa så pastöriseras mjölken (Gerard, 1995). Mjölk är 

en optimal tillväxtplats för bakterier då den har en hög vattenaktivitet och ett högt näringsvärde. 

pH-värdet i mjölk ligger inom det optimala spann för tillväxt av bakterier vilket ytterligare 

försvårar arbetet med att hålla produkten fräsch (Enfors, 2003). 

 

3.2 Bakterier 

Bakterier är mikroorganismer som bara består av en cell och som saknar cellkärna, räknas till de 

prokaryota cellerna. Bakterierna är oftast utformade som antingen sfärer (kocker) eller stavar 

(baciller). Bakterier sprider sig olika bra beroende på olika faktorer i närmiljön, så som 

temperatur, pH-värde och vattenaktivitet. De flesta bakterier är harmlösa och arbetar i symbios 

med eukaryota varelser till exempelvis i människors tarmar, det finns även de som orsakar 

sjukdomar som tillexempelvis mjältbrand och stelkramp. Bakterier är viktiga för att det naturliga 

kretsloppet ska ske då de bryter ner organiska material till mindre beståndsdelar, när detta sker 

med mat så kallar vi det förskämning. Vid kylskåpsförvarad mat så brukar det vara psykrotrofa 

eller psykrofila bakterier som ligger bakom förskämningsprocessen då de växer i temperaturer 

mellan -4 och 20 grader Celsius (Adams & Moss, 2008). 

 

 

3.3 Pastörisering 

Pastörisering är en värmebehandling av vätskor för att döda bakterier som inte är önskade i den 

färdiga varan. Pastörisering av komjölk utförs för att döda bakterier som kan vara skadliga för 

människan, bakterier så som ehec, listeria och campylobakter (livsmedelsverket.se, 2016). 

Pastörisering går ut på att man under en viss tid hettar upp det man önskar pastörisera, exempelvis 

mjölk, till en viss temperatur. Temperaturen och tiden kan variera men det vanligaste för mjölk 

är 72 grader Celsius i 15 sekunder. För att få bort ännu fler patogener så kan man ultrapastörisera 

(UHT) mjölken, det vill säga hetta upp mjölken till 135-140 grader Celsius i 1-4 sekunder. 

(livsmedelsverket.se, 2016). Somliga bakterier överlever dock pastörisering, dessa bakterier 

benämns som termoresistenta och utgör vanligtvis inget hot då de kräver en högre temperatur än 

30 grader Celsius för att växa (Burgess, Lindsay, & Flint, 2010). Pastörisering är ingen garanti 

för att bli av med smittosamma bakterier då det är möjligt att mjölken återkontamineras i senare 

skeden under transportkedjan eller i mejeriet (Te Giffel, Wagendorp, Herrewegh, & Driehuis, 

2002). 

 

3.4 pH 

Ett mått på hur sur eller alkalisk (basisk) en lösning är kan tas fram genom en pH-mätning. Detta 

bestäms av koncentrationen av vätejoner i en lösning, vid en hög koncentration är lösningen sur 

och vid en låg koncentration är lösningen alkalisk (Holmström, 2017). Skalan för pH är 

logaritmisk och varierar mellan 0 och 14 där 7 är neutral, 0 är starkt sur och 14 starkt alkalisk. 

De flesta matvaror som hittas i affären är svagt sura då basiska/alkaliska produkter tenderar att 

smaka dåligt undantaget exempelvis äggvita (Adams & Moss, 2008). 
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3.5 ATP 

ATP eller adenosintrifosfat, med den kemiska formeln C10H16N5O13P3, är den primära 

energikällan för celler och används bland annat vid bindning av energi vid fotosyntes. ATP 

lämpar sig väl för mätning då mängden ATP är konstant på samma nivå jämfört med 

bakterienivån (Jay, Loessner, & Golden, 2005). 

 

3.6 Metaboler 

Olika mikroorganismer som till exempel bakterier vill ha en närmiljö som gynnar dem, för att 

skapa den här miljön så utsöndrar de något som kallas för metaboler. Antibiotika är en sorts 

metabol som skapas av till exempel svampar då de konkurrerar om föda och försöker eliminera 

de konkurrerande arterna. Metaboler kan även vara ämnen som skapar väx-stimulans hos djur 

och växter och ämnen som skyddar mot rovdjur. Fördelen med metaboler som avsöndras från 

bakterier, är att de går att beräkna. Utifrån den uppmätta mängden metaboler kan man identifiera 

mängden bakterier då deras antal korrelerar (Bioaustralis, 2017). 

 

3.7 Tilltänkt teknik 

Den valda tekniken för produkten är inte representerad i fysisk form. Det finns flera olika 

tekniker som skulle kunna användas till produkten. 

 

3.7.1 Biochip 
Biochip är ett laboratorium intryckt på en mycket liten yta där avancerade kemiska reaktioner 

och detektioner kan ske automatiskt. Biochip har flera likheter med klassiska kretskort till 

elektroniska produkter med skillnaden att fokus ligger på biomassa istället för elektronik. 

Biochip kan användas till bland annat att analysera och identifiera enzymer, DNA, ATP, 

proteiner och gifter (Su & Chakrabarty, 2008). 

 

3.7.2 Turbiditet 
Turbiditet är ett mått på hur grumligt vatten är, ju högre turbiditetsvärdet är desto grumligare är 

vätskan. Turbiditet mäts i antingen NTU (Nephelometric Turbidity Units) eller JTU (Jackson 

Turbidity Units) men skillnaderna mellan mätteknikerna är liten. Metoden används främst för att 

undersöka om vattnet är drickbart för människor då smuts, mikroorganismer och kemiska 

preparat bidrar till ökad grumlighet. För att mäta turbiditet används lämpligen en turbidmätare 

som skjuter ut ljus genom vätskan, den mängd ljus som studsar ut i en 90 gradig vinkel mäts och 

ut ifrån det kan ett resultat erhållas (Myre & Shaw, 2006). 

 

3.7.3 pH-mätning 
pH-värde kan mätas på flera olika sätt men den metod som lämpas bäst för upprepade tillfällen 

är användning av en glaselektrod. Mätningen går till genom att ett glasrör förs ner i lösningen 

som ska undersökas. På änden av glasröret finns ett tunt membran av glas som har en hög 

elektrisk ledningsförmåga. Det finns två olika elektroder, en i lösningen och en inne i glasröret 

som innehåller en referensvätska. Skillnaden mellan lösningarna kan beräknas och genom det ge 

svar på vad den yttre vätskan har för pH-värde (Nationalencyklopedin, glaselektrod, 2017). 

 

3.7.4 Bakteriemetabolsmätning 
Den mängd bakteriemetaboler som finns i korrelerar som tidigare sagt med mängden bakterier. 

En effekt av bakteriemetabolernas reaktion med proteiner i mjölken är att ammoniak (NH3) 

lösgörs i luften. Denna gas mäts med hjälp av en spole på kretskortet som med hjälp av 

lågfrekvent ström kan detektera mängden ammoniak (Karnauschenko, o.a., 2015). 
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Figur 7- Tekniker 

Den metod som lämpar sig bäst för konceptet är mätning av bakteriemetaboler. Vid 

implementering av bakteriemetabolsmätning så kan halterna mätas ifrån luften, därmed kan 

sensorn placeras i korken och behöver inte ha någon direktkontakt med mjölken. Mätningen går 

till genom att sensorer i korken känner av mängden ammoniak som avsöndrats från de reaktioner 

i mjölken som skett med bakteriemetaboler och skickar vidare data till ett chip. När mängden 

metaboler går över en inprogrammerad gräns så detekteras detta av chippet. Se bilaga 1 för 

förstorad bild. 

 

3.8 Mönsterkort 
Mönsterkort eller PCB (Printed Circuit Board) är elektroniska kretsar tryckt på en icke-ledande 

platta. Mönsterkort går att hitta i så gott som alla elektroniska produkter i dagens hushåll, 

produkter som till exempel mobiltelefonen och platt-TV:n hade inte varit möjliga utan 

mönsterkortsteknologin. När elektroniska komponenter monteras på mönsterkortet så kallas det 

för kretskort (Johansson, 2002). Det mönsterkort som använts för att fastställa de mått koncepten 

anpassas till är Arduino Nano med storleken 45x18 mm. 

 

3.9 Elektriska komponenter 

Processens olika steg sker enligt följande; Ammoniakgas tas upp i gasledningen som sitter inne 

i sfären. Gasen analyseras med hjälp av detektorspolen som skickar vidare data till ett chip. 

Chippet hanterar den inhämtade informationen och aktiverar den av de tre LED-lamporna som 

svarar mot de inprogrammerade gränsvärdena. Kretskortet och dess komponenter drivs med 

hjälp av ett litiumbatteri som laddas med hjälp av en USB typ C laddare. Fotoresistorn hjälper 

till att begränsa strömförbrukningen då den reglerar mängden ström som skickas vidare till 

lamporna beroende på mängden ljus sensorn känner av. Detta gör så att lamporna inte lyser när 

de står i ett stängt och mörkt kylskåp. Wifi-sändaren är inlagd ifall de detekterade nivåerna skall 

skickas vidare till en app på mobil eller dator där det skulle kunna gå att avläsa statusen. Den 

applikationen är dock påtänkt som en vidareutveckling.  
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Figur 8- Kretskort 

Samtliga komponenter i bilden ovan är placerad på mönsterkortet Nano från Arduino. 

Mönsterkortet har storleken 45x18mm och komponenterna i bilden är modellerade i verklig skala 

för att ge en bild av hur stor plats tekniken tar. 

 

Planerade mått: 

Batteri - 10Øx2.5 mm 

USB – 3.25x10x9.3 mm 

Chip – 5x5x1 mm 

LED – 2Øx4 mm 

Wifi-sändare – 10x5x4.6 mm 

Fotoresistor- 3 Øx0.5 mm 

Detektorspole – 10x3.5x3 mm 

Gasledning - 2Ø mm 

 
Figur 9- Storlek i jämförelse 
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3.10 3D-printing 
3D-printing eller additiv tillverkning är en produktionsteknik som bygger på att skriva ut 

komponenter i lager med hjälp av filer från CAD-program (Sasson & Johnson, 2016). 

Tillverkningsprocessen lämpar sig väl för prototypframtagning då en maskin kan skriva ut ett 

brett sortiment av olika produkter (Chen & Gabriel, 2016). Trots att många förknippar additiv 

tillverkning med plast så finns det ett brett utbud av olika material att skriva ut i, så som keramer, 

metaller, plaster, vävnad och glas (Chen & Gabriel, 2016). Tillverkningsprocessen spås en ljus 

framtid då tekniken utvecklas och material kan skrivas ut snabbare och med bättre kvalitet 

(Sasson & Johnson, 2016). 

 

3.11 Validering och reliabilitet av datainsamling 

Informationen inhämtad under detta kapitel är i första hand sekundär. Den sekundära 

informationen är tagen från tillförlitliga källor, statliga hemsidor så som livsmedelverket och 

naturvårdsverket samt vetenskapliga publikationer och böcker. 
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4 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

I detta kapitel redovisas genomförandet av examensarbetet som utgår från de två föregående 

kapitlen. 

 

4.1 Identifiering av möjligheter 

Projektet startade med ett inspirationsmöte tillsammans med Nicklas Ekstrand, handledare från 

Millcroft AB. Ett konkret förslag på examensarbete fanns inte vid start utan bearbetades fram 

under detta möte. Varje part skrev ner idéer, problem eller behov som skulle ge inspiration till 

ett examensarbete. Dessa kategoriserades och placerades ut på en whiteboardtavla, därefter 

beskrevs möjligheterna mer ingående för att tydligt klargöra vad möjligheten var. Möjligheterna 

placerades in i ett koordinatsystem av deltagarna där y-axeln stod för idéhöjd (hur nytänkande 

idén var) och x-axeln stod för marknadspotential. De idéer som placerades höst upp till höger 

ansågs vara de mest attraktiva möjligheterna att skapa ett examensarbete av. Aspekter som togs 

hänsyn till var graden av teknik, relevansen för utbildningen samt möjlighet till rimliga 

avgränsningar. Nedan visas en illustration hur processen såg ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Projektplanering 

Projektet planerades i grupp och bortfallen arbetstid planerades in i en gemensam kalender. De 

olika faserna under projektets gång och den uppskattade tiden planerades med hjälp av ett Gantt-

schema. För en kontinuerlig planering har mötesprotokoll även använts veckovis. Se bilaga 2 

och 3. 

 

Figur 10- Identifiering av möjligheter 
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4.3 SWOT-analys 

Projektgruppen inledde förstudien med hjälp av en SWOT-analys, detta gjordes på grund av att 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot skulle identifieras. Analysen gav projektgruppen en tydlig 

bild över vilka mål projektet skulle rikta sig mot och vilka svagheter eller hot projektet borde 

jobba med. För resultat och större bild, se bilaga 4.  

 

4.4 SCQ 

För att få en förståelse över vad som kan gå fel och hur det ska åtgärdas eller förebyggas används 

en SCQ (Situation, Complication, Question). 

 

I nuläget (S) är det övergripande målet att leverera en prototyp till Millcroft AB som ska vara ett 

förslag på en tänkbar lösning. Projektgruppen skall ta reda på hur länge en mejeriprodukt faktiskt 

håller och komma på en lösning för att både visa och mäta detta. 

 

 
Figur 12- SCQ-tabell 

 

 

Figur 11- SWOT-analys 
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4.5 Identifiering av kundbehov  

Resultatet från inspirationsmötet med Nicklas resulterade i att examensarbetet skulle inriktas på 

att ta fram en produkt som kunde signalera när mejeriprodukter blivit otjänliga. 

Mejeriprodukterna avgränsades till enbart mjölk för att minska omfattningen av projektet. 

Produkten skulle fungera som ett flexibelt bäst-före datum. 

 

För att starta processen med framtagningen av produkten så utfördes en kundanalys i fem steg.  

 

1. Samla in rådata från kunder 

- ”Svårt att veta när den är dålig” 

- ”Jag antar att jag slänger produkten betydligt tidigare än vad jag borde.” 

- ”Tror att man ska bli sjuk” 

- ”Litar inte bara på sinnena” 

- ”Kanske bra/kanske dålig vill inte utsätta mig för nått.”  

 

2. Tolka rådata till kundbehov. 

- Flexibelt utgångsdatum som stämmer 

- Bli försäkrad att mjölken är bra/dålig. 

- Försäkran genom vetenskapliga fakta.  

- Noggranna mätvärden. 

 

3. Organisera behoven hierarkiskt i primära, sekundära och tertiära behov.  

- P= Flexibelt datum samt bli försäkrad om mjölkens status. 

- S= Faktaförsäkran  

- T= Noggrannhet 

 

4. Fastställa behovens relativa betydelse. 

- Flexibelt datum samt försäkran om kvalitet innebär en ökad trygghet vilket nås genom 

en kvalitetssäkrad mätmetod. 

 

5. Reflektera över resultaten och processen.  

Resultatet över identifiering av kundbehoven tolkades av projektgruppen att de främsta 

egenskaperna för produkten skulle vara att kunna detektera mjölkens nuvarande 

tillstånd och påvisa detta genom signalering.   

4.6 Konkurrentanalys 

När en produkt ska utvecklas och lanseras in på en ny marknad är det viktigt att veta vilka som 

är tänkbara konkurrenter. Därför utförde projektgruppen en konkurrentanalys i ett tidigt stadie 

för att identifiera produkter som kunde avläsa den kemiska statusen i mjölk. 

4.6.1 Identifiering av konkurrenter 
Projektgruppen har sökt fram företag som erbjuder liknande produkter.  

 

Företaget Hanna Instruments, konstruerar och säljer avancerade pH-mätare för bruk vid mejerier. 

Företagets produkt Portable Mik pH Meter -HI99162 ger konsumenterna ett noggrant resultat 

(med 100 dels noggrannhet) och visar samt tar hänsyn till temperatur. Produkten kostar 395 $ 

vilket motsvarar cirka 3500 SEK.  
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På hemsidan alibaba.com finns ett flertal konkurrerande produkter. Samtliga produkter mäter 

pH-värde och är utformade likt en markeringspenna. Priset varierar mellan 5-70 $ motsvarande 

45-630 SEK. Penn-modellen är en enklarare variant av digital pH-mätare som doppas i vätska 

och ett pH-värde visas på en display.   

Företaget Quirky arbetar med kickstarterprojekt i samarbete med större företag inom 

produktdesign och produktutveckling. Företaget har utvecklat ett koncept för att mäta och 

signalera mjölkens hållbarhet samt den mängd mjölk som återstår. 

Slutligen finns det svenska företaget Innosensia baserat på Martin Olssons uppfinning som kan 

detektera bakterier i livsmedelsförpackningar. Företaget har inte lanserat några produkter än men 

tanken är att de ska implementera teknik likt RFID-chip i matvaruförpackningar. 

4.6.2 Utvärdering av konkurrenter 
Hanna Instruments är verksamma inom kemiska processer och verktyg, produkten riktar sig 

främst till kontrollanter inom mejeriindustrin. Produkten är i en prisklass som inte är relevant för 

det här projektet. Företaget ses inte som en betydelsefull konkurrent då de är i en annan marknad 

samt att produkten har ett högre pris. 

Produkterna från hemsidan alibaba.com ses inte som relevanta konkurrenter, de har ett liknande 

pris som projektets tänkta produkt men utnyttjar en metod som inte fungerar på pastöriserad 

mjölk. Projektgruppen anser att produkterna inte är estetiskt tilltalande och funktionellt saknar 

vissa kritiska funktioner och är därför inte en högt prioriterad konkurrent. 

Quirkys koncept ”Milk Lab” är en behållare med sensorer i botten, användaren behöver fylla 

denna behållare med mjölk. Kannan analyserar produktens pH-värde och påvisar detta genom 

olikfärgade lysdioder som representerar aktuell kvalité. Håller mjölken på att ta slut eller bli dålig 

så signalerar produkten detta genom att skicka ett meddelande till användarens telefon. 

Produkten uppfyller samma funktioner som projektets tilltänkta mål och fler därtill. Företagets 

koncept verkar dock inte ha nått ut på marknaden utan stannat i konceptstadiet. Hade konceptet 

lanserats på marknaden så hade projektgruppen ansett dem som en väldigt högt prioriterad 

konkurrent. 

Om Innosensia utvecklar en produkt med tryckt elektronik kommer det bli en stor konkurrent till 

projektets produkt. Tekniken företaget använder med bakteriemetaboler är mycket intressant och 

kan implementeras i projektets slutgiltiga koncept. 

Projektgruppen reflekterar över att ingen av de ovan nämnda företag anses som högt prioriterade 

för projektets produkt. Inspiration och idéer har uppstått från att analysera ovanstående produkter 

och vissa delar kan möjligtvis implementeras till projektets slutliga mål.  
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4.7 Validering och reliabilitet av datainsamling 

Den primära informationen har inhämtats från ett frågeformulär samt en laboration. 

Frågeformuläret var utformat på ett strukturerat sätt och distribuerades framförallt via Facebook. 

I och med distribueringen via sociala medier så klassas den insamlade informationen som en icke 

sannolikhetssamlad bekvämlighetsstudie (Kothari, 2004). Anledningen till att just den här 

distribueringen valdes motiveras med att syftet med formuläret var att ge en snabb överblick på 

om projektets konceptidé var av intresse. Laborationen utfördes på ett sätt som eliminerade 

utomstående variabler på ett godtyckligt sätt. 

 

4.8 Frågeenkät  

Genom användning av ett frågeformulär kunde en ungefärlig förståelse på målmarknaden visas 

samt vad intressenterna hade för behov framföras. Framförallt genom de fysiska intervjuerna 

kunde de påståenden om vilka som var intresserade av en assisterande produkt för utgångsdatum 

bekräftas. Frågor som var betydande för design och funktion blev skarpt och distinkt med hjälp 

av de 146 stycken som svarade på formuläret via internet eller genom att fylla i enkäten fysiskt. 

Se bilaga 5.  

 

4.9 Målgruppsanalys 

Projektgruppen bedömer att en fristående målgrupp inte går att identifiera för produkten, därför 

utförs en målgruppsanalys för att identifiera primära och sekundära målgrupper.  

 

4.9.1 Vilka är köpare? 
Köparna av den tänkta produkten kan placeras i fyra olika kategorier, dem personer med 

miljömedvetenhet, teknikintresse samt dem bekväma och ängsliga. För en person som vädjar om 

naturen kan denna produkt väcka intresse då den kan bidra till att mjölken brukas ytterligare 

några dagar vilket skulle minska matsvinnet i svenska hushåll. Människor med ett intresse för 

teknik kan finna denna produkt intressant då något liknande inte existerar på marknaden.  Denna 

produkt är lämplig för personer som föredrar enkla lösningar och önskar skapa sig en lättare 

vardag med mindre ärenden. Till sist, den ängsliga målgruppen som inte känner trygghet med att 

bruka en produkt efter att utgångsdatumet passerat. Produkten är därför idealisk för att trygga 

personer om att mjölken fortfarande är tjänlig och att bakterienivån är låg nog för att undvika 

avsmak eller besvär. 

 

4.9.2 Vilka är användare? 
Användarna för produkten är de mindre hushållen, sambos, studenter eller föräldrar som har barn 

som flyttat hemifrån. Med andra ord så riktar sig projektgruppen till de hushåll som inte hinner 

använda upp mjölken innan utgångsdatumet passerat. 

Produkten riktar sig inte till människor som dricker upp mjölken långt före bäst-före datumet 

(exempelvis hushåll med småbarn) samt användare som är självmedvetna nog att bruka mjölken 

så länge den inte avger dålig lukt eller ser otjänlig ut. 

 

4.10 Intressentanalys 

Projektmedlemmarna har valt att identifiera intressenterna för projektet med hjälp av rubriker 

från (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015).   

Kärnintressenter är de personer som kommer vara direkt engagerade i arbetet genom att vara 

med och fatta beslut om projektet. Det vill säga Millcroft AB.  Primärintressenter är de aktörer 

som kan komma att påverkas av projektet och därför kommer att vilja påverka projektet, i detta 

fall projektgruppen. Till sist är sekundärintressenter de som har ett relativt litet intresse av 

projektet och som därför antagligen inte kommer vilja påverka arbetet, vilket är MDH.  
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4.11 Laboration  

En laboration utfördes under perioden 30 januari till 25 februari 2017. Syftet var att kontrollera 

pH värdet i utvalda mjölkpaket varje dag innan samt efter det tryckta bäst-före datumet. Utöver 

detta undersöktes även smak, lukt och utseende av mjölken. Varför just pH-mätning valdes som 

teknik var på grund av att det var den första tekniken som projektgruppen antog var svaret på F2 

”Vad är det som gör att mjölk förskäms?”. Projektgruppen utförde denna laboration för att ta 

reda på när mjölken faktiskt utgår.  

 

Undersökningen genomfördes dagligen på tre stycken olika mjölkpaket i ett kylskåp med 4 

grader Celsius i hemmamiljö och dokumenterades i en journal. Loggboken utgår från 

utgångsdatum som origo och sedan räknas dagarna upp till och förbi origo. Kemiavdelningen på 

MDH i Västerås kunde erbjuda att bidra med resurser så som pH-mätare, destillerat vatten samt 

sur, basisk och neutral lösning för laborationen. Avläsaren visade en noggrannhet upp till en 

hundradel.  

 

Tre olika mjölkförpackningar samt märken handlades in för laborationen.  

Arla Mellanmjölk, 1 liter = Bäst-före datum 5 februari. 

ICA Mellanmjölk lång hållbarhet, 1,5 liter = Bäst-före datum 19 februari. 

ICA Mellanmjölk Laktosfri, 1 liter = Bäst-före datum 15 februari. 

 

Det intressanta med laborationen är att Arlas mellanmjölk och ICAs mellanmjölk med 

långhållbarhet höll nästan lika länge enligt projektets tester. Det pH-mätaren visade hos Arlas 

mellanmjölk och Långhållbarhet var ett nedtrappande pH-värde mot slutet. I båda fallen skedde 

nedtrappningen efter att mjölken förskämts med både en sämre lukt och smak som resultat. Hos 

den laktosfria mjölken uppkom en snabb nedgång i pH från 6, 5 till 5,8 vid slutet av produktens 

livslängd. Detta är anmärkningsvärt då de bakterier som orsakar försurad mjölk gör det genom 

nedbrytning av laktos, något som inte finns i denna mjölk.  

 

Samtliga tre mjölkpaket höll längre än vad som var tryckt på förpackningen. Inget oväntat då 

mejerierna antagligen är på den säkra sidan av datummärkningen men det är anmärkningsvärt att 

den vanligt pastöriserade Arla-mjölken höll mer än två veckor längre än utsatt datum.  

Se bilaga 6. 
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4.12 Funktionsanalys 

För att få en övergripande bild hur produkten ska fungera så listade projektgruppen upp de 

funktioner som definierar produktens arbetsgång. Funktionerna delas upp I huvudfunktioner, 

delfunktioner samt stödfunktioner. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

 

 
 

 

4.13 Kravspecifikation 

Projektgruppen valde att rangordna de nödvändiga eller önskvärda kraven med syftet att ta fram 

en produkt som ska varna om mjölk blivit otjänlig.  

 

Nödvändiga krav: 

 Mäta förskämningsnivå. 

 Tolka inhämtade data. 

 Kunna signalera med hjälp av lampor. 

 Sluter tätt mot förpackning. 

 

Önskvärda krav: 

 Visa data genom applikation i mobil. 

 Funktion utan kontakt med mjölk. 

 Flertalet olika färger på belysning. 

 Kunna mäta flera mejeriprodukter inte bara mjölk. 

 

 

Produktens arbetsgång 

Figur 13- Funktionsanalys 

Figur 14- Produktens arbetsgång 
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4.14 Produktspecifikationer  

För att kartlägga produktens komponenters viktigaste funktioner genomförde projektgruppen en 

produktspecifikation. Komponenter som lysdiod, sensor, applikation, kork, batteri och chip är 

det som diskuterades i processen. Projektgruppen började med ett objekt i taget, varje medlem 

hade 5 poäng att distribuera till varje behov. En totalsumma adderades och resultatet gavs av 

genomsnittet för medlemmarna, detta arbetssätt utfördes för varje teknisk egenskap. 

När alla poängen var sammanställda gav resultatet en tydlig bild om vilka egenskaper samt 

komponenter gruppen ansåg var viktigast att prioritera. 

Den första komponenten var lysdioden som fick prioriteringsordningen: lysa, kunna koppla till 

sensor, koppla till batteri och byta färg. Den andra komponenten var korken och dess egenskaper: 

få plats med allt, påverkas inte av vätska, tätad mot mjölk och tätad (mot luft). Chippets högst 

prioriterade egenskap var att den skulle kopplas till alla funktioner. Batteriets egenskaper ska 

också kopplas till funktionerna, ha en liten storlek och helst vara miljövänlig. För sensorn fanns 

många egenskaper som var hög prioriterade. Den ska känna av status i mjölken, kopplas till 

batteri och chip. Det är även viktigt att sensorn inte får vätska på sig, den ska kunna ha en fin 

noggrannhet samt om sensorn var tvungen att ha kontakt mot mjölk måste ytan kunna motstå 

beläggningar. Se bilaga 7. 

 

Figur 15- Sammanställning av produktspecifikationer 
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4.15 Färg och form 
Kollaget nedan visar de olika former, funktioner och färger som projektet haft i åtanke vid 

framtagning av produkten. Kritiska aspekter för utseendet kan ses i kollaget så som de böjda 

formerna för att ge en mer levande modell tillsammans med den strikta teknikkänslan. Till 

detaljarbete där linjer bearbetas och skruvfunktion på kork utformas. Denna moodboard gjordes 

i ett tidigt stadie och flertalet koncept har skapats utifrån dess bilder.

 

Figur 16- Moodboard, Bildkällor: 1 (Klorom, 2017), 2 (diamanter.targenor.se, 2012), 3 (lkf.inpublix.com, 2017), 4 (sdata.no, 

2017), 5 (Erlin, 2016), 6 (unikdekor.se, 2017), 7 (Pexels, 2017), 8 (Sharma, 2016), 9 (publicdomainvectors.org, 2017), 10 

(prisjakt.nu, 2017) 

Geometrin av produkten baserades på teknikens storlek tillsammans med mjölkförpackningens 

utformning. På grund av att mönsterkortet behöver ha en längd på 45mm fanns två alternativ, en 

liggande eller en stående modell. Den stående modellen tog upp mycket plats i höjdled och 

riskerade att göra så att förpackningen inte fick plats på hyllan i kylskåpet och därför valdes det 

konceptet bort. Projektgruppen valde att placera mönsterkortet på sidan om öppningen för att 

dels inte påverka mjölkens flöde samt att minimera risken för att vätskan tränger in till tekniken. 

Slutligen fick samtliga koncept en röd tråd angående form och färgsättning för produkten. Vid 

val av färg på lysdioderna så fanns en diskussion om tre (rött, gult, grönt) eller två färger (rött 

och grönt) skulle användas. För att fatta beslutet genomfördes en mindre undersökning för att 

identifiera vad åsikterna lydde angående den gula färgen. Det positiva med den gula färgen är att 

den varnar innan mjölken har gått ut vilket ger en tid att hinna bruka mjölken. Det negativa är att 

genom varningen avskräcks en del människor från att behålla mjölken längre trots att den inte 

blivit röd än. Analysen resulterade i att den gula färgen skulle implementeras i produkten. I bilaga 

8 går det att se hur projektgruppens tankar kring färgval gick mer ingående. 
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Nedan visas Millcrofts logotyp, svart träd med färgglada löv. För produkten har projektgruppen 

valt att implementera Millcrofts logotyp men med det svarta och vita trädet utan de färgglada 

löven, som företaget också använder sig av på visitkort och vid specifika tillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17- Millcrofts logotyp 
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4.16 Konceptgenerering 

Projektet har utgått från den frågeställning som presenteras i kapitel 1 ” Hur bör en produkt 

utformas för att med hjälp av teknik kunna varna om mejeriprodukter blivit otjänliga?” när 

konceptgenereringen utförts. Redan i ett tidigt skede i projektet genererades många koncept. 

Under de första koncepten fokuserade projektgruppen på att producera många olika idéer utan 

att tänka på teknik och storlek. Parallellt med konceptgenereringen utfördes ett antal 

undersökningar om tekniken, färg och geometri. Stort fokus låg på att hitta rätt teknik för att 

svara på frågan ”Vad är det som gör att mjölk förskäms?” samt ”På vilket sätt beräknas 

förskämningen i mjölken?”. En tidig hypotes i arbetet var att pH-värdet var det som bidrog till 

att mjölken blev otjänlig och uppfattades sur för brukare. Detta motbevisades dock när 

projektgruppen utförde en laboration (se rubrik 4.11 och bilaga 6) om pH i pastöriserad mjölk 

samt vid inläsning av artiklar inom området. Ett flertal koncept som skapades i början avfärdades 

när de dels behövde kontakt med mjölken och krävde kalibrering vid användning av pH som 

mätteknik. 

 

Artikelsökningen bidrog även med information om diverse tekniker som kunde användas för att 

beräkna när mjölken blivit otjänlig. Att identifiera den teknik som var bäst lämpad för produkten 

tog en stor del av projektets tid, för att kunna ge det resultat som eftersöktes. För att gå vidare 

med koncepten behövdes de tekniska delarna i produkten måttsättas så att produkten kunde börja 

utformas i rätt storlek. När måtten var satta så återstod det att utforma produkten till 

mjölkförpackningens storlek. Ett önskemål från projektgruppen var att produkten skulle kännas 

smidig och lätt och inte ta upp mer yta än mjölkförpackningens överdel.  

 

 
Figur 18- Produktens riktlinjer 

Förpackningens bredd och djup var riktlinjer för storleken på produkten samt korkens diameter 

och dess avstånd till den övre kanten på förpackningen. Med allt detta i åtanke utformades flera 

koncept med två tydliga inriktningar, koncept antingen mot tekniskt utseende eller återspegling 

av naturliga element. En annan problemställning som uppkom var hur produkten skulle utformas 

i symbios med mjölkförpackningens geometri och färg samt ergonomiskt för brukaren. Flera av 

de koncept som klassades ”tekniska” utformades med raka linjer och singulära färgval. De som 

var i kategorin ”miljö” var formade på ett mer organiskt sätt och med ett flertal färger. En viktig 

faktor vid konceptens utseende är dess signalering vilket omnämns i den fjärde frågeställningen 

”På vilket sätt ska det faktiska tillståndet på mjölken signaleras?”. Redan tidigt så valdes 

användning av lysdioder som en kommunikationskanal för att visa statusen på mjölken. Det har 

varierat mellan två eller tre färger för att ge ett tydligt besked för brukaren och även kring 

utformningen av belysningen. Flertalet analyser genomfördes kring detta i en sådan omfattning 

att det blev en egen konceptgenerering och det går att se i bilaga 9. Ett möte med handledaren 

Nicklas Ekstrand erhölls för att identifiera den inriktning som det slutgiltiga konceptet skulle 

representera. 
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4.17 Konceptutvärdering 

Inför varje utvärdering av konceptval under konceptgenereringen har projektgruppen erhållit en 

diskussion och ifrågasatt varje beslut. Att ifrågasätta koncepten har varit en stor hjälp för att 

förstå de behov och problem som finns och kunna bryta ner dessa till mindre mer lätthanterliga 

delproblem. Varje åsiktsutbyte har kunnat uträttas med hjälp av diskussion, rangordningsmetoder 

och extern hjälp.  

Produktspecifikationer och analyser betraktades innan konceptvalen utfördes med hjälp av Pughs 

matris. Projektgruppen valde att utgå från det första konceptet som konstruerades och namngav 

den som referens (D). Fem stycken olika koncept genomfördes i matrisen med poängsättning 

plus, minus eller noll för att nå det slutliga konceptvalet. Olika urvalskriterier formulerades och 

projektteamet inledde med att analysera koncepten och deras egenskaper. Alla koncept som 

ingick i Pughs konceptvalsmatris har 3D-skrivits och testats på ett mjölkpaket. Beroende på om 

koncepten var bättre än referenskonceptet, hade samma betydelse eller mindre bra så blev 

poängsättningen enligt projektteamets bedömning.  

 

 

       A            B           C               D      E        F 

    Spira  Blomma        Utomjordning        Referens  Snurra Handtaget 

 

 

Pughs matris 

 

 

Resultatet visar att koncept C,D och F ska kombineras för att skapa det slutgiltiga konceptet. 

 

 

 A 

Spira 

B 

Blomma 

C 

Utomjording 

D 

Referens 

E 

Snurra 

F 

Handtaget 

Lätt att vrida - 0 0 0 0 0 

Allt ska rymmas - - + 0 - + 

Plats på paket - + 0 0 + + 

Ergonomisk + 0 + 0 - 0 

Lätt att tillverka - - - 0 - 0 

Antal + 1 1 2 0 1 2 

Antal 0 - 2 2 5 1 3 

Antal - 4 2 1 0 3 0 

Slutbetyg – 3 – 1 1 0 – 2 2 

Rangordning 6 4 2 3 5 1 

Fortsätta? NEJ NEJ Kombinera Kombinera NEJ Kombinera 

Figur 19- Pughs matris, olika koncept 
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4.18 Konceptutveckling 

De koncept från konceptutvärderingen som ansågs relevanta för en vidareutveckling angående 

storlek, ergonomi och förhållande till mjölkpaket beskriv nedan. För att få en uppfattning kring 

de aspekterna så har flertalet koncept skrivits ut med 3D-skrivare. Ingående komponenter så som 

mönsterkort och batteri har modellerats i verkstaden på IDT för att kunna monteras in i de 

utskrivna koncepten. De utskrivna koncepten har i efterhand även bearbetats genom slipning, 

spackling och lackering. 

 

4.18.1 Koncept D-Referenskoncept 
Referenskonceptet var en av de första idéer som ritades upp vid starten av examensarbetet. 

Konceptet baserades med tanke på mönsterkortets storlek och den diskussion som fortlöpte vid 

projektstarten om stående eller liggande placering. Detta koncept skulle ha en liggande placering 

men med en svag lutning uppåt som följde modellens profil. Däremot utvecklades konceptet 

innan samtliga tekniska komponenter var påtänkta (till exempel USB-porten) och storleken blev 

därför något för liten. Konceptet är likt flera av de tidigaste koncepten uppritade med ett snöre 

på undersidan. Anledningen till detta är att dessa koncept är anpassade för att mäta pH-värde 

som var den påtänkta idén för mätning vid projektstart.  

 

 
Figur 20- Koncept D 
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4.18.2 Koncept C-Utomjording 
Koncept C utvecklades också i ett tidigt stadie i projektet. Konceptet fokuserar på att skapa en 

bekväm form för brukarens fingrar genom den avlånga kroppen. En stor del i utvecklingen av 

konceptet låg i framtagning av en form som kändes liten och som skulle väcka intresse. 

Nackdelen med detta koncept var att de tekniska komponenterna inte skulle få plats. Konceptet 

kunde heller inte vridas runt på förpackningen då den nedre delen kolliderade med flärpen på 

mjölkförpackningens övre del.  

 

4.18.3 Koncept F-Handtaget 
I koncept F så fokuserades det på den öppning där mjölk skulle hällas ut. I de två ovan nämnda 

koncepten så behövde hela korken avlägsnas för att hälla upp mjölk. I detta koncept så var tanken 

att eliminera detta genom en roterande sfär med en öppning på ena sidan. Vid vridning av kulan 

så uppstod dock komplikationer då förslutningen inte fungerade på ett tillförlitligt sätt. Metoden 

med rotation fungerar men kräver implementering av andra material, som till exempel en 

gummitätning, och andra metoder så som skruvkork och klicklås är lättare och billigare 

lösningar. Koncept F var en senare framtagning, all teknik rymdes i konceptet och det fanns 

möjlighet att minimera storleken ytterligare. Utformningen på kroppen med utskärningar på den 

övre delens sidor, skapades för att underlätta vridning. De mått som användes var dock för små 

då greppet endast lämpade sig för mindre fingrar. 

 

 

Figur 21- Koncept C 

Figur 22- Koncept F 
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4.18.4 Konceptens utveckling 
Nedan i figur 10 och 11 visas de koncept som beskriver utvecklingen under konceptgenereringen 

numrerade från vänster till höger. Bilderna beskrivs med de ändringar som skett från föregående 

koncept. 

 
Figur 23- Alla koncept framifrån. 

 

 
Figur 24- Alla koncept uppifrån. 

 

 
Figur 25- Tidiga koncept 1 och 2. Modellen till vänster fokuserar på runda former. Den till höger är en formändring med fokus 

på raka linjer. 

 

 
Figur 26- Tidiga koncept 3 och 4. Visar tankar kring stående mönsterkort. 

 



49 (90) 

 
Figur 27- Tidiga koncept 5 och 6. Tillagt handtag för förbättrad vridning. Modellen till höger har spiran centrerad över 

öppning. 

 
Figur 28- Tidiga koncept 7 och 8. Återgång till fokus på liggande mönsterkort och fokus på lösning för uthällning. 

 

 
Figur 29- Tidiga koncept 9 och 10. Sammanslagning av de två tidigare koncepten. 

 

.  

Figur 30- Tidiga koncept 11. Utskärning för translucent lucka samt hål för USB-port. 
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4.18.5 Öppningsförslag 
För att produkten skall kunna ge de mest tillförlitliga resultatet så behöver den vara placerad på 

mjölkförpackningen hela tiden. Därför har ett flertal koncept skapats för att få fram vilken 

öppningsmetod som lämpar sig bäst. För att komma fram till den slutgiltiga lösningen har ett 

flertal olika metoder varit påtänkta. Koncept där öppningen har haft samma funktion som en 

termos, en klickfunktion likt en schampoflaska, en roterande sfär, ett koncept med en roterande 

skiva som skruvades upp och en vanlig skruvfunktion likt de korkar som används på mjölkpaket. 

Anledningen att termos inte valdes för fortsatt arbete var att det är en komplicerad lösning som 

inte garanterat håller tätt. Klickfunktionen ansågs bra men projektgruppen valde bort denna då 

de förutspådde att klickfunktionen skulle ha en för kort livslängd. Som nämnt tidigare så fungerar 

sfären dåligt i praktiken då det är en avancerad funktion som inte håller tätt. Likt sfären skulle 

inte heller konceptet med skivan klara av att hålla tätt utan implementering av en gummitätning. 

Skruvfunktionen valdes då det är en enkel metod som klarar av att hålla tätt bäst, har lång 

livslängd, enkel att tillverka i ett material och finns redan på befintliga förpackningar vilket 

skapar en igenkänning för användning. 

 

När konceptet med en skruvfunktion bestämdes så utvecklades ett flertal korkar i olika former. 

Detta gjordes för att få fram den kork som fungerade bäst samtidigt som den passade stilmässigt 

ihop med resterande produkt. Nedan visas en bild på fem olika korkar som testades.  

 

 

Den helt släta och enkla korken blev den slutgiltiga för produkten då de andra korkarnas design 

skar sig med utformningen på resterande produkt. 

En diskussion som har erhållit angående öppningsförslag, är om standarkorken som sitter på 

mjölkförpackningen ska implanteras i produkten eller inte. Ett flertal koncept med den 

standardiserade Tetra Pak korken har konstruerats men projektgruppen ansåg att hela produkten 

kändes för stor och klumpig. Denna tankeställning med att behålla standardkorken kom upp 

ganska sent i konceptfasen och tiden blev knapp för utvärdering och därför valde projektgruppen 

att fortsätta med designen av en egen kork.  

 

 

Figur 31- Koncept för korkar 
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4.19 Materialundersökning 

Då materialet som produkten skall produceras i behöver uppfylla vissa kriterier så som tät mot 

vätska, fri från gifter och god formbarhet, utfördes en materialundersökning med hjälp av CES 

Edu pack. För att validera materialet så gjordes ett urval på CES Edu pack sorterat på pris och 

brottseghet med krav på utmärkt anpassad för formsprutning, utmärkt på att tåla vatten, svaga 

syror och baser samt att vara återvinningsbar. PE-HD var en av de plaster som klarade sig genom 

sållningen. Se bilaga 10. 

 

 

 

 

Figur 32- Materialvalsmatris 
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5 RESULTAT 

Det slutgiltiga resultatet av examensarbetet på Millcroft AB blev konceptet Milkcroft. En 

konsumentprodukt som appliceras på mjölkpaket och signalerar när mjölken blivit otjänlig.  

5.1 Valda konceptet 
Milkcroft ger användaren en uppfattning om mjölkens faktiska status. Konceptet ska genom ett 

kretskort kunna räkna ut mängden bakterier i mjölken genom att mäta bakteriemetaboler med 

hjälp av en sensor. Denna sensor har gruppen inte skapat utan det är en teknisk aspekt som köps 

in och kopplas på kretskortet. Tanken är att produkten Milkcroft ska använda denna sensorteknik 

men den är och kommer inte implementeras fysiskt under detta examensarbete. Efter 

sensoravläsningen så skickas data till ett chip som mäter mängden bakterier mot en 

inprogrammerad gräns. Beroende på bakterienivå tänds en av de tre färgerna grön, gul eller röd. 

Grön signalerar att mjölken är drickbar, gul visar att mjölken går att använda men börjar närma 

sig sitt utgångsdatum och rött indikerar att mjölken har blivit otjänlig.  

Den utstickande delen på produkten är utformad för att rymma ett mönsterkort som kallas 

Arduino Nano med måtten 45x18mm samt de tillhörande komponenterna. För att undvika onödig 

miljöpåverkan genom engångsbatterier så är produkten utformad med en USB typ C port på 

ändan av produkten, vilket möjliggör laddning av batteriet. När ljuset från lamporna börjar bli 

svagt så skall produkten laddas med hjälp av en laddare. Produkten är utrustad med en ljussensor 

för att minimera batteriåtgång, sensorn känner av när ljus träffar, exempelvis när kylskåpsdörren 

öppnas och då aktiveras LED-lamporna i produkten. 

 

Figur 33- Slutgiltigt koncept 
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Figur 34- Slutkoncept, snett bakifrån 

Figur 35- Slutkoncept, från sidan 
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Figur 36- Slutkoncept, uppifrån 

Figur 37- Slutkoncept, framifrån 
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5.2 Användning  
Vid användning av Milkcroft så ska korken från mjölkpaketet avlägsnas. På dess plats placeras 

produkten genom vridning ett kvarts varv (90 grader), gängorna är utformade för att passa 

samtliga Tetra Paks produkter och kan därför användas på flera olika mejeriers mjölkpaket. 

Rekommenderad placering är att vrida produkten från klockan nio till klockan tolv, detta ger det 

mest estetiskt korrekta utseendet samt bidrar till lättast uthällning av mjölken. Korken på 

Milkcroft fungerar likt en vanlig kork och skruvas av eller på vid användning, anledningen till 

att korkfunktionen valdes är att det är det lättaste och enklaste sättet att få en bra tätning. 

Produkten Milkcroft skall alltså inte tas av eller på mer än vid start och slut. För att aktivera 

Milkcroft för första gången så skall den medföljande flärp som sitter över den translucenta 

plasten avlägsnas vilket gör att produkten aktiveras. Produktens arbetsmiljö ligger mellan två 

och åtta grader Celsius (vilket de flesta kylskåp ligger inom), produktens ljussensor reagerar när 

brukaren öppnar kylskåpet och då börjar lamporna lysa för att indikera status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38- Steg 1, placering 

Figur 39- Steg 2, vridning 



56 (90) 

 

 

 

 

 

 

Figur 40- Steg 3, på plats 

Figur 41- Steg 4, av och på med korken 

Figur 42- Steg 5, mjölkens status visas 
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Figur 43- Steg 6a, drickbar mjölk 

 

 

 

Figur 44- Steg 6b, otjänlig mjölk 
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5.3 Dimensioner 
Milkcrofts slutgiltiga dimensioner går att se i bilderna nedan, produkten har anpassats efter två 

viktiga aspekter, mönsterkort och mjölkförpackning. För att möjliggöra god placering av 

produkten har projektgruppen valt att designa produkten med en svävande del för att undvika 

kollision med förpackningens övre flärp. Den utstickande delen på produkten är utformad för att 

rymma ett mönsterkort från Arduino samt de komponenter som ska monteras på. Samtliga senare 

koncept är framtagna med måtten från mönsterkortet i åtanke. För förstoring av ritningarna se 

bilaga 11. 

 

 

 

 

 

Figur 45- Ritningsupplägg 
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5.4 Färg och form 

Den resulterande formen på produkten Milkcroft är en avlång bakdel tillsammans med en sfärisk 

kropp. De runda kanterna ger en bekväm känsla för handen samtidigt som den skapar en tydlig 

bild av att man ska greppa tag runt kroppen. På produkten finns det två grepp som projektgruppen 

har lagt stor fokus på. Det ena greppet är på den bakre delen av produkten, där handen kommer 

att skruva produkten ett kvarts varv för att få korken på plats samt att paketet blir tätt. Det andra 

greppet utformas av en standardkork som sitter på öppningen av den främre delen av produkten. 

Valet av korkfunktionen beslutade på grund av att en kork håller helt tätt, ger ett stadigt grepp 

samt att det är en igenkännande funktion bland mjölkpaket. Det slutgiltiga valet av belysning 

resulterade i färgerna grön, gul och röd, kulörerna valdes utifrån inspiration från trafikljus samt 

färglära hämtat från (Sandström, 2017).  

Tanken är att Milkcroft ska lanseras i två färger, en matt vit färg och en matt svart. Dessa färger 

valdes då projektgruppen analyserade olika färger i bilaga 9, det som hölls i åtanke var 

Millcrofts logga samt belysningens färger. Valet av just en ensam svart eller vit färg skedde i 

ett tidigt stadie när kombination av ett flertal färger, mönster eller nyansskiftningar skar sig 

med den övergripande stilen på produkten. 

 

Figur 46- Koncept- tre färger 

Figur 47- Koncept på två färger 



60 (90) 

 

Figur 48- Visningsmodell i vitt med grönt lyse aktiverat. 

 

 
Figur 49- Visningsmodell i svart med rött lyse aktiverat. 
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5. 5 Material & tillverkningsmetod 

Resultatet av materialundersökningen i CES Edu pack resulterade i PE-HD. Polyethylen High 

Density är en termoplast som har en stor hållbarhet mot kemikalier och fukt. Idag används PE-

HD plasten i många flaskor, plastpåsar, skärbrädor, leksaker med mera, fördelen med materialet 

är dess seghet vid hög samt låg temperatur, goda slitegenskaper samt resistans mot utmattning. 

PE-HD har en användningstemperatur från -60o C till 80o C (CES Edupack, 2016). Materialet är 

en miljövänlig plast som går att återvinna samt att PE-HD är en av de vanligaste plasterna i 

bruksprodukter och materialet används för att konstruera korkar till Tetra Pak. 

Utseendeprototypen är tillverkad i plasten PLA på grund av att det är det material som används 

vid 3D-printing på MDH. Produktens tänkta tillverkning är formsprutning då det är en vanlig 

metod för tillverkning av plastartiklar med avancerade geometrier. Kroppen skapas i två delar, 

de formsprutas och därefter sammanfogas till en del. När de två delarna är skapade har montören 

chansen att monteras in kretskortet i kroppen. Den ska sedan aktiveras och en lucka i translucent 

plast limmas därefter på för att täta produkten och agera ljusutsläpp.  

Figur 50- Ungefärlig placering av tänkt delningslinje. 

Figur 51- Gängor 
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6 ANALYS 

Examensarbetet har följt de olika faser som presenteras i boken Produktutveckling konstruktion 

och design samt med inslag av metoder från Agil projektledning. Detta beslutades tidigt i 

projektet då de avgränsningar som fanns var få och det behövdes tydliga ramar och milstolpar 

att följa för att strukturera rapporten. Fördelen att jobba agilt var att projektgruppen inte 

skrämdes av ändringar utan utnyttjade dessa för att skapa en bättre slutprodukt. Projektteamets 

mål var att ta idén till slutgiltigt koncept som skulle kunna minska mängden slängda 

mejeriprodukter.  

Nedan besvaras frågeställningarna från kapitel 1. 

 

F1. Hur bör en produkt utformas för att med hjälp av teknik kunna varna om mejeriprodukter 

blivit otjänliga? 

Projektgruppen anser att den första frågeställningen har varit svår att få fram ett konkret svar på. 

Inom produktutvecklingen finns det flera olika tillvägagångssätt för att nå ett resultat. Att besvara 

frågan på hur produkten bör se ut blir en tolkning av projektmedlemmarnas personliga åsikter 

och kunskaper. De riktlinjer som påverkar hur produkten utformas är storleken på tekniken och 

mjölkförpackningens utformning anser projektgruppen. Angående färg och form i övrigt så styrs 

detta av personliga preferenser och företagets vision. 

 

F2. Vad är det som gör att mjölk förskäms? 

Projektgruppens hypotes angående att pH-värdet korrelerade med förskämning av mjölken blev 

motbevisad genom den laboration som utfördes. Om mjölken blir sur eller inte beror på vilka 

bakterier som lyckas dominera. Vid opastöriserad mjölk så sker det oftast en snabb försurning 

av mjölken då de bakterier som skapar försurning existerar i stor omfattning. Vid pastörisering 

utrotas dessa bakterier men ett flertal olika bakterier återkontaminerar mjölken via utrustningen 

i mejeri eller mjölkbil, eller så överlever dess enzymer. Dessa bakterier kan förskämma mjölken 

på flera olika sätt varav minskat pH-värde är ett men inte det enda. För att sammanfatta kan 

frågan svaras på med att det är bakterier som gör att mjölk förskäms. Bakterierna bryter ner olika 

beståndsdelar i mjölken som till exempel proteiner, fetter och kolhydrater och bildar nya ämnen 

vilket ger mjölken en dålig smak. 

 

F3. På vilket sätt beräknas förskämningen i mjölken? 

Mätningen av förskämningen i mejeriprodukter kan räknas ut på ett flertal olika sätt men det 

tillvägagångsätt som har valts är bakteriemetabolsmätning. Sensorn i korken känner av metaboler 

som avsöndrats från bakterierna i mjölken och skickar vidare data genom en koppling till ett 

chip. När mängden metaboler går över en inprogrammerad gräns så ändras färgen på den lysdiod 

som är kopplad till chippet. Alla komponenter fästs på ett mönsterkort och drivs av ett batteri 

som laddas med hjälp av en USB typ C port placerad vid spetsen på kroppen.  

 

F4. På vilket sätt ska det faktiska tillståndet på mjölken signaleras? 

Tillståndet i mjölken signaleras genom en belysningsanordning som syns genom den translucenta 

plasten på ovansidan av produkten. Statusen signaleras genom tre färger grönt, gult och rött. 

Färgerna valdes utifrån inspiration av trafikljus och då det är lätt att förstå färgernas innebörd. 

Grön signalerar att mjölken är drickbar, gul att mjölken närmar sig sitt utgångsdatum och rött 

visar att mjölken är otjänlig. En påtänkt vidareutveckling är att mjölkens status kan avläsas via 

en applikation, data skickas via en wifi-sändare till brukarens mobil. Appen varnar på samma 

sätt som lamporna men kan även ge mer information, en notis visas i användarens app när 

mjölken har blivit otjänlig. Ett tänkt förslag på hur applikationen skulle kunna se ut går att se i 

bilaga 12. 
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Förhoppningen med produkten är att som en effekt ändra människors beteende när det gäller 

matsvinn och miljöpåverkan. Med hjälp av den teknik som finns idag underlättar produkten 

människors vardag, samtidigt som den skapar en nytta för miljön. Detta är något som inte är 

vanligt då ökat miljötänk ofta är synonymt med mer arbete, exempelvis källsortering då det ska 

sorteras och transporteras extra sträckor. 
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7  SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel beskrivs slutsatser och rekommendationer som anses vara relevanta för fortsatt 

arbete.  

För Examensarbetet PPU 304, produktutveckling- industriell design, startade projektet med 

väldigt få avgränsningar. Det fanns en glöd och ett engagemang från projektgruppen när beslutet 

togs att få gå från idé till färdig produkt. En öppen kommunikation mellan handledaren på 

Millcroft AB och studenterna gjorde att projektet kunde styras åt de fria håll som studenterna 

förespråkade. Detta arbetssätt ledde till en inblick i flertalet olika metoder och processer som 

fungerade bra i början av examensarbetet. Ju längre arbetet gick desto svårare blev det att veta 

vad projektet skulle leda fram till. Efter en viss tid in i examensarbetet bestämde projektgruppen 

att tydligare avgränsa projektet för att kunna nå projektmålet. I efterhand så hade mer 

avgränsningar i projektet underlättat men samtidigt då detta arbete har handlat om utveckling av 

en ny produkt så behövdes en bred approach.  

Resultatet av examensarbetet är ett koncept som har en stor potential att vara attraktiv på 

marknaden. Konceptet kan påverka hur människor hanterar bäst-före datum samt hur mycket 

mejeriprodukter som slängs från hushållen i Sverige. Slutkonceptet Milkcroft ger ett bra underlag 

för vidareutveckling. 

För fortsatt arbete på konceptet rekommenderas djupgående forskning eller extern expertis 

angående sensorteknik. I nuläget finns en liknande sensor som en forskare från Lunds universitet 

har designat. Denna kan beräkna alla de aspekter som projektgruppen vill åt. Det finns även 

möjlighet att analysera mjölken med hjälp av biochip som kan mäta flera olika kemiska 

beståndsdelar. Denna teknik kan införskaffas av företag som är specialiserade på kemiska 

mätningar.  

En annan rekommendation är att utveckla en applikation som gör det möjligt att få information 

om mjölkens status. Applikationen varnar på samma sätt som LED-belysningen men kan även 

ge mer information. Projektgruppen har varit i kontakt med en programmerare som har 

bekräftat att de önskemål som exempelvis notiser när mjölken blivit otjänlig, inköpslista, recept 

för utgången mjölk, grafer för bakterienivå samt mängden mjölk kvar är möjliga att 

implementera. 
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9 BILAGOR 
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Bilaga 1___________________________ 
2017-03-28 

TABELL ÖVER ALTERNATIVA TEKNIKER FÖR MILKCROFT 
 

Nedan redovisas fyra olika tekniker som under examensarbetets gång övervägts som lämpliga 

för att identifiera mjölkens status. De fördelar och nackdelar som finns med teknikerna listas 

även.  
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Bilaga 2___________________________ 
 

PLANERING- GANTT-SCHEMA 

2016-01-18 
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Bilaga 3___________________________ 
 

VECKOPLANERING – MÖTESPROTOKOLL  

2016-01-16 

 

Ett mötesprotokoll skapade för att arbetet skulle kunna organiseras på ett bra sätt. Veckomål 

distribueras och en veckas framförhållning fanns alltid på agendan. Nedan visas ett exempel hur 

ett veckomöte kunde skrivas ned. 

 

Mötesagenda 
 

Plats: [IDT, Smedjegatan 37] 

 

Datum: [2017-01-16] 

 

Tid: [12.00–15.00] 

Total arbetstid: 3h 

 

 

Agendadetaljer 1.1 

 
Agenda för nästa vecka/nästa möte 

 Förstudie-fas 

 Planerings-fas 

 Genomförande-fas 

 Överlämnings-fas 

 Avslut-fas  

 Skriva på rapporten  

 

Mötesagenda 1.2  
 

 Gjort klart  

Gruppkontrakt 

 

 Till nästa möte  
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Bilaga 4___________________________ 
 

SWOT-ANALYS – SAMMANSTÄLLNING AV BILD SAMT ÅTGÄRDSDEL 

2017-01-18 
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SWOT-ANALYS-ÅTGÄRDSDEL  
 

Strengths (styrkor)- Hur projektets starka sidor kan utnyttjas bättre. 

S1. Presentation- Introfilm eller dylikt samt animationer, displayteknik för modellen och 

muntlig framföring. 

S2. Photoshop- Illustrationer som lyfter projektrapporten som en presentations Powerpoint.  

S3. Logiskt tänkande- Lita på magkänslan och sina egna erfarenheter. 

S4. Organiserade- Flitig dokumentation med hjälp av onlinetjänster så som Onedrive. 

S5. Gruppdynamik- Smart schemaläggning för att kunna maximera arbetstid tillsammans. 

S6. Öga för design- Många koncept samt färgval och flera olika idéer för att möjliggöra fler 

designalternativ. 

S7. Lättlärda- Forskning inom aktuella områden för att bredda kunskapen. 

S8. Kreativa- Inte vara rädda för ändringar under projektets gång. 

 

Weakness (svagheter)- Hur de svaga sidorna ska kompenseras. 

W1. Nya med arbetet- Inte vara rädda för att fråga, kolla på tidigare arbeten samt iaktta. 

W2. Teknisk begränsade- Läsa på om relevanta problem som uppstår samt ta extern hjälp. 

W3. Tidsuppskattning- Med hjälp av Gantt-schema samt milstolpar. 

 

Opportunities (möjligheter)- Hur möjligheterna i projektets omgivning ska kunna tillvaratas så 

bra som möjligt. 

O1. Millcrofts kontaktnät- Ta kontakt med tidigare kunder/samarbetspartner till Millcroft. 

O2. Millcrofts erfarenhet- Ta kontakt när relevanta problem uppstår, så som kostnader, 

material, design osv.   

O3. Jan Frohms expertis- Bolla tanker och idéer med Jan samt tar hjälp vid problem som 

uppstår vid prototypbyggen. Hjälp med presentationsteknik och kan representera ett annat 

tankesätt än projektgruppens. 

O4. Öppen lösning- Inte vara rädda för att vara kreativa och tankspridda. 

O5. Tillgänglighet till verktyg och maskiner- Vi kan göra mer avancerade prototyper i olika 

sorters material. 

O6. Lätt att laborera-Utförande av flera laborationer parallellt med övriga faser i projektet. 

O7. Projektgruppens kontaktnät- Inte vara rädda för att be om hjälp samt att använda oss av 

vårt kontaktnät för att förstå kundbehoven. 

 

Threats (hot)- Hur de hot som identifieras ska kunna undvikas eller bemötas. 

T1. Schemakrockar (skola/privat)- Gemensam kalender online samt inlagd buffert (fredagar, 

refererat till grupkontraktet om extra tid behövs).  

T2. Tillgänglighet till material- Noggrann utvärdering av marknad och materialtillgång innan 

konceptutveckling. (under planeringsfasen).  

T3. Svag budget- Genomtänkta inköp, varsamhet vid tillverkning, användning av andra material 

än tilltänkta för färdig produkt. 

T4. Avstånd mellan projektgrupp och arbetsgivare- Skypemöten, telefonmöten, mail samt 

fåtaliga fysiska möten. 

T5. Tidspress- Bra struktur och organiserat arbete med regelbundna milstolpar.     

  



73 (90) 

Bilaga 5___________________________ 
DATAINSMALING- FRÅGEFOMULÄR  
2017-02-22 

 

MILJÖVÄNLIGARE HEM 

5 snabba frågor om hur du hanterar bäst-före datum. Tillsammans kan vi göra skillnad och få fler 

mer miljövänliga hem genom nya tekniker. Ta gärna chansen att påverka. 

 

1. Slänger du dina matvaror innan bäst före-datumet? (så som mejeriprodukter, kött och 

grönsaker) 

a) Ja, jag slänger innan bäst-före datumet. 

b) Nej, jag slänger på bäst-före datumet. 

c) Nej, jag går inte efter bäst-före datumet. 

 

2. Hur mycket mjölk dricker du på en vecka? 

a) Mindre än ett paket. (1 liter förpackning) 

b) Cirka ett paket. (1 liter förpackning) 

c) Mer än ett paket. (1 liter förpackning) 

 

3. Brukar du använda mejeriprodukter till exempelvis bakning efter bäst-före datumet? 

a) Ja 

b) Nej 

c) Ibland 

 

4. Skulle du vilja bli förvarnad om när dina matvaror börja bli dåliga? 

a) Ja  

b) Nej 

c) Ingen åsikt  

 

5. Om det fanns en produkt som kunde minska ditt matsvinn i hemmet, skulle denna produkt 

vara intressant för dig att köpa? 

a) Ja  

b) Nej  

c) Kanske 

 

Tack för ditt svar!  
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DATAINSMALING- RESULTAT FRÅGEFORMULÄR  
2017-03-01 

146 stycken människor svarade på enkäten, 90 % svarade via internet och 10 % via muntliga 

intervjuer. Resultatet av den gemensamma rösterna visas nedan.  
 
 

 a b c Totalt 

fråga 1 3 46 97 146 

fråga 2 65 35 44 144 

fråga 3 73 27 43 143 

fråga 4 53 65 25 143 

fråga 5 75 15 56 146 
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Bilaga 6___________________________ 
TESTNING- LABORATIONSMALL 
2017-01-30 

 

En kemisk laboration utfördes av projektgruppen under en laborationsperiod på cirka 4 veckor. 

Laborationen går ut på att se vad som händer med mjölken under samt efter bäst-före datumet, 

genom tester som smak, syn och lukt-tester samt en kontroll av pH-värdet.  Undersökningen 

genomförs dagligen på tre stycken olika mjölkpaket i ett kylskåp med 4 grader Celsius i 

hemmamiljö och dokumenteras i journal.  Loggboken utgår från utgångsdatum som origo och 

sedan räknas dagarna upp till och förbi origo. 

 

Material:  

 Arla Mellanmjölk, 1 liter 

 ICA Mellanmjölk – Långhållbarhet 

 ICA Mellanmjölk  

 pH mätutrustning 

 Loggbok 

 Destillerat vatten 

 Sur, neutral och basisk lösning 

 Bägare 

 Kylskåp. 

Hypotes: Projektgruppens hypotes ligger i att mjölken kommer vara dålig först 5-6 dagar efter 

bäst-före datumet. Mjölkens pH-värde borde ligga på ca 5,5 till 6 vid upplevd surhet. 

 

Förväntad laborationstid: 1-4 veckor. 
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TESTNING- LABORATIONSRESULTAT 

 

En laboration utfördes under perioden 30 januari till 25 februari 2017 för att kontrollera pH 

värdet i utvalda mjölkpaket. Under en utsatt tidsram av sökning av artiklar angående 

problemformuleringen, Vad är det som gör mjölken dålig? beslutade projektgruppen att en 

laboration bör utföras för att få konkreta svar.  Kemiavdelningen i Västerås kunde erbjuda att 

bidra med resurser så som pH-mätare, destillerat vatten samt sur, basisk och neutral lösning för 

laborationen. Avläsaren kunde visade hundradelsnoggrannhet och resultatet ansågs vara 

trovärdigt.  

 

Tre olika mjölkförpackningar samt märken handlades in för laborationen.  

Arla Mellanmjölk, 1 liter= Bäst-före datum 5 februari. 

ICA Mellanmjölk – Långhållbarhet, 1,5 liter = Bäst-före datum 19 februari. 

ICA Mellanmjölk- Laktos, 1 liter = Bäst-före datum 15 februari. 

 

Laborationen genomfördes dagligen och i den dagliga rutinen ingick ett smak-lukt- och- syn-test 

samt mätning av ett pH-värde. Arlas mellanmjölk med bäst-före datum 5 februari var fortfarande 

okej att dricka fram till den 21 februari vilket innebär 16 dagar över bäst före datumet. ICAs 

mellanmjölk med långhållbarhet med bäst-före datumet 19 februari gick att dricka bara 3 dagar 

längre än det satta bäst-före datumet och ICAs mellanmjölk-laktos gick ut, enligt förpackningen, 

den 15 februari men var drickbar fram till den 18 februari.  

 

Det intressanta med laborationen är att Arlas mellanmjölk och ICAs mellanmjölk med 

långhållbarhet höll nästan lika länge enligt projektets tester. Det pH-mätaren visade hos Arlas 

mellanmjölk och Långhållbarhet var ett nedtrappande pH-värde mot slutet men i båda fall skedde 

detta efter att mjölken förskämts med både en sämre lukt och smak som resultat. Hos den 

laktosfria mjölken uppkom en snabb nedgång i pH från 6, 5 till 5,8 vid slutet av produktens 

livslängd. Detta är anmärkningsvärt då de bakterier som orsakar försurad mjölk gör det genom 

nedbrytning av laktos, något som inte finns i denna mjölk.  

 

Samtliga tre mjölkpaket höll längre än vad som var tryckt på förpackningen. Inget oväntat då 

mejerierna antagligen är på den säkra sidan av datummärkningen men det är anmärkningsvärt att 

den vanligt pastöriserade Arla-mjölken höll mer än två veckor längre än utsatt datum. 

 

Grafer visas på nästa sida. 
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Bilaga 7___________________________ 
PRODUKTSPECIFIKATIONER 
2017-03-16 

 

Produktspecifikation 
 

Nr. komponent Behov/tekniska egenskaper Betyg 

    

1 Lysdiod Lysa 5 

2 Lysdiod Kopplad till sensor 5 

3 Lysdiod Kopplad till batteri 5 

4 Lysdiod Byta färg 4,5 

5 Lysdiod Blinka/släcka 2 

6 Lysdiod Påverkas inte av kyla 3,5 

7 Lysdiod Påverkas inte av vätska 2,5 

8 Lysdiod Lång livslängd 3 

9 Lysdiod Är lätt att komma åt för underhåll 2 

10 Lysdiod Kunna diskas 2 
 

Nr. Komponent Behov/tekniska egenskaper Betyg 

    

1 App Kopplas till alla funktioner 5 

2 App Visa status 5 

3 App Visa recept 3 

4 App Visa mängd kvar 4 

5 App Visa inköpslista 2,5 

6 App Användarvänlig grafik 3,5 

7 App Gratis App 4,5 

8 App Grafisk profil 2,5 

9 App Dela 1,5 

10 App Räckvidd (wifi/Bluetooth) 4,5 

 
 

Nr. Komponent Behov/tekniska egenskaper Betyg 

    

1 Sensor Ska känna av status 5 

2 Sensor Koppla till batteri 5 

3 Sensor Koppla till chip 5 

4 Sensor Liten storlek 3,5 

5 Sensor Yta som tar bort vätska 4,5 

6 Sensor Noggrannhet (mol/tusendel) 4,5 

7 Sensor Billig 3,5 

8 Sensor Lång livslängd 3 

9 Sensor Bytbar 1,5 

10 Sensor Påverkas inte av vätska 4,5 

11 Sensor Påverkas inte av kyla 3,5 
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Nr. Komponent Behov/tekniska egenskaper Betyg 

    

1 Kork Få plats med allt 5 

2 Kork Tätad 4,5 

3 Kork Påverkas inte av vätska 5 

4 Kork Påverkas inte av kyla 4 

5 Kork ergonomisk 4 

6 Kork Liten storlek 3,5 

7 Kork Tätad mot mjölk 5 

8 Kork Miljövänligplast 4 

9 Kork Lätta att producera 3,5 

 
 

Nr. Komponent Behov/tekniska egenskaper Betyg 

    

1 Batteri Lång livslängd 3,5 

2 Batteri Uppladdningsbar 2,5 

3 Batteri Kunna kollaps till funktioner 5 

4 Batteri Bytbar 2,5 

5 Batteri Miljövänligt 4,5 

6 Batteri Liten storlek 5 

7 Batteri Svårighet att hitta batteri 1 

8 Batteri Påverkas inte av vätska 2 

9 Batteri Påverkas inte av kyla 3,5 
 

 

 

  

Nr. Komponent Behov/tekniska egenskaper Betyg 

1 Chip Kopplas till funktioner 5 

2 Chip Skicka till App 4,25 

3 Chip Liter storlek 4 

4 Chip Bytbar 1,5 

5 Chip Påverkas inte av kyla 3,5 

6 Chip Kunna tolka flera olika data 3,5 

7 Chip Snabbhet 3,5 

8 Chip Kunna snitta data 3,5 

9 Chip Billig 3 

10 Chip Lång livslängd 3,5 
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Bilaga 8___________________________ 
FÄRGVAL 
2017-03-15 

 

Nedan visas en tabell som Evelina Edström och Martin Hillström har skapat för att besluta om 

vilken färg produkten ska vara. Plus och minussidorna är en blandning av personliga åsikter och 

extern hjälp. 

FÄRGVAL 

Färg Plus Minus 

 
VIT 

Matchar mjölkpaket 

Tydliggör lampor  

Passar logga 

Lugnande egenskap 

Inte exklusiv 

Neutral färg 

Kan förknippas med vanlig kork 

 
SVART 

Sticker ut från mjölkpaketet 

Känns exklusiv  

Tydlig färg  

Tydliggör lampor och logga  

Förknippas inte med vanlig kork 

 

Fett och smuts syns 

Blir det för stor kontrast mot paketet? 

GRÖN 

Naturförknippad & harmonisk  

Matchar vissa mjölkförpackningar 

Förknippas inte med vanlig kork 

Samma färg som en lampa 

Matchar inte allamjölkpaket  

Svår att passa till logga 

 

RÖD 

Tydlig & Talande 

Matchar vissa mjölkpaket 

 Förknippas inte med vanlig kork 

Samma färg som en lampa 

Matchar inte alla paket  

Svårt att visa logga på färgen 

Färgen har en varnande funktion.  

 
GUL 

Uppiggande & energiframkallande  

Matchar vissa mjölkpaket  

Förknippas inte med vanlig kork 

Samma färg som en lampa 

Matchar inte alla paket  

Svårt att visa logga  

Kan se åldrad ut (skiftar färg) 

BLÅ 

Frisk, trevlig och lugnande 

Matchar vissa mjölkpaket  

Förknippas inte med vanlig kork 

Matchar inte alla paket  

Svårt att visa logga 

LILA 
Mysig 

Förknippas inte med vanlig kork 

Matchar inte alla paket  

Svårt att visa logga 

 Känns inte miljövänlig 
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ORANGE 

Varm 

Förknippas inte med vanlig kork 

Sticker ut 

Matchar inte alla paket  

Svårt att visa logga 

Känns inte miljövänlig  

Skär sig med lamporna  

Skrikig färg 

BRUN 

Känns miljövänlig  

Tydliggör lampor och logga 

Förknippas inte med vanlig kork 

Tråkig färg 

Är färgen attraktiv att ha i 

köksmiljö? 

 
ROSA 

 

Förknippas inte med vanlig kork 
Skär sig med lampor  

Skrikig färg  

Känns inte miljövänlig  

Svårt att visa logga 

Matchar inte mjölkpaket 

GRÅ 
Tydliggör lampor och logga  

Förknippas inte med vanlig kork 

Intetsägande och Tråkig färg  

Ger inte en ”wow-effekt”.  
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Bilaga 9__________________________ 

BRAINSTORMING FÖR LYSDIODENS KONCEPT 
2017-02-17 

 

 

 

Ovan visas 16 stycken olika former och färger av belysning. Idegenereringen startade med en 

mindmap där olika kategorier skrevs ned exempelvis, miljö, teknik eller ingekännande. Flertalet 

olika koncept ritades upp och till sist var projektgruppen nöjda med över 25 koncept. De 

lysdioder som var inspirerande av miljön hamnade i en grupp, de som var inspirerande av teknik 

i en annan och de som var igenkännande i den sista gruppen. En rangordning i vardera kategorin 

erhölls där två vinnare ur varje grupp kom fram. Av miljökategorin var nr. 6 och nr. 15, i de 

andra kategorierna var nr 2, 7,4 och nr 13 godkända till nästa omgång. Det fanns både positiva 

samt mindre bra egenskaper för alla dessa dioder men för att få fram ett slutkoncept så 

rangordnades valen av vardera projektmedlem och till slut kunde en vinnare koras i koncept nr 

2. Det vinnande konceptet kändes stilrent, aktuellt och modernt vilket produkten skulle 

symbolisera och hade stora utvecklingsmöjligheter. När beslutet av hur många färger som 

produkten skulle lysa samt vilka färger erhölls en diskussion inom projektgruppen, men för att 

se om projektgruppen var på rätt väg togs det hjälp utav extern hjälp som resulterade i färgerna 

grön, gul och rött. 
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Bilaga 10__________________________ 

MATERIALVAL 
2017-04-05 

 

Materialval: PE-HD 

Pris: 17,1-20,9 SEK/kg 

Sträckgräns: 22,1-31 MPa 

Smältpunkt: 130-137 C 

Min brukartemperatur: (-82)-(-72) C 

Max brukartemperatur: 113-129 C 

Brottseghet: 1,52–1,82 MPa.m^2 

Fungerar utmärkt för formsprutning, tål vatten utmärkt, tål svaga syror utmärkt, tål baser utmärkt, 

kan återvinnas. 

 

PE-HD (Polyethylen med hög densitet) är en termoplast som används bland annat i korkar, 

flaskor, hinkar och leksaker. Materialet avger inga gifter och används därför ofta i produkter som 

kommer i kontakt med människa och livsmedel. PE-HD är en av de billigare plasterna på 

marknaden och lämpar sig därför väl till engångsprodukter och billigare återbrukningsprodukter.  

 

Anledningen att PE-HD väljs som tillverkningsmaterial är att den används vid Tetra Paks 

(http://www.tetrapak.com/se/about/newsarchive/biobasedtakas) förpackningar (så fungerar 

uppenbart bra i kylskåpsmiljö) och är en av de miljövänligare vanliga plasterna 

(http://www.svt.se/plus/koll-pa-plasten/) på marknaden.  

För att validera materialet så gjordes ett urval på CES Edu Pack sorterat på pris och brottseghet 

med krav på utmärkt anpassad för formsprutning, utmärkt på att tåla vatten, svaga syror och baser 

samt att vara återvinningsbar. PE-HD var en av de plaster som klarade sig genom sållningen.    

Den tänkta tillverkningsmetoden för Milkcroft är formsprutning i tre olika delar som sedan 

hopfogas med hjälp av ett lim speciellt framtaget för plast till exempelvis 3Ms plastlim 4693. 

http://www.tetrapak.com/se/about/newsarchive/biobasedtakas
http://www.svt.se/plus/koll-pa-plasten/
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Bilaga 11__________________________ 
RITNINGSUNDERLAG-DIMENSIONER FÖR MILKCROFT 
2017-04-18 

 

Ritningar visas på kommande sidor.  
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Bilaga 12__________________________ 
KONCEPT FÖR APPLIKATION  
2017-03-13 

 

Studenterna som utför examensarbetet på Millcroft AB anser att produkten skall kunna vara 

uppkopplad till en app för att höja produktens värde.  

En applikation som meddelar användaren om mjölkens status, en prognos om vart bakterienivån 

befinner sig, är funktioner som studenterna anser att appen bör innehålla. När ett visst värde 

inträffar på mjölkens status byts den gröna färger på dioden till gult. Det betyder att mjölken helt 

godkänd att använda i matlagning eller bakning och i appen finns en ikon för olika recept som                  

kan tillagas. Ett önskemål för studenterna är även att olika varumärken av mejeriprodukter ska 

kunna väljas i appen så att den kan ställa in sig på den valda mejeriprodukten samt varumärke.  
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