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ABSTRACT  
 
The following report is part of a degree project, carried out by signed M.Sc. students from 
Mälardalen University during the spring term of 2017. The work was carried out at the Bachelor 
of Science degree and comprises 15 credits. The work was carried out at Northpoint AB in 
Västerås, where the students developed a concept on a product that would facilitate dietary 
supplementation mixture. The product that the students developed was a shaker which is a tool 
used for mixing food supplements and liquids. 
 
The project was conducted on the basis of a specific product development process, where the 
project team chose to apply Ulrich and Eppinger's six phases. In order to ensure scientific quality 
and engineering standards, the project team used product development tools such as the Gantt 
scheme, requirement specification, and concept generation. The project is based on data 
collection conducted according to the qualitative and quantitative methods of research 
methodology. 
 
The project's problem formulation could be summarized by the following points: 
 

• When the project was started, there was no easy solution to both separate and mix water 
with dietary supplements. 

• The task of the students was to solve a separator function that can be combined with a 
shaker. 

• The project also included design of an attractive and innovative shaker. 
 
To solve the problems, the project team studied the theory of product development, ergonomics 
and viands. Based on the theoretical frame of reference studied, product development was 
conducted and resulted in the Eyeris concept where the product combines design and function. 
The result is presented with rendered CAD images, function descriptions, simulations and 
descriptive text. Simulations were performed using SOLIDWORKS injection molding tools as 
well as finite element analysis to provide an indication of whether the resulting concept meets 
the product's purpose. 
 
The project work's conclusion is that the company's needs were met and the Eyeris concept was 
chosen for further review and prototype production. The project team recommends that a further 
development of the concept should be implemented where function, seal and design are evaluated 
and tested.  



 
 

  



 
 

SAMMANFATTNING 
 
Följande rapport är en del av ett examensarbete som genomfördes av undertecknade 
civilingenjörsstudenter från Mälardalens högskola under vårterminen 2017. Arbetet utfördes på 
högskoleingenjörsnivå och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet utfördes åt Northpoint AB i 
Västerås där studenterna utvecklade ett koncept på en produkt som skulle underlätta 
kosttillskottsblandning. Produkten som utvecklades var en shaker vilket är ett redskap som 
används vid blandning av kosttillskott och vätska. 
 
Projektet genomfördes utifrån en specifik produktutvecklingsprocess där projektgruppen valde 
att utgå ifrån Ulrich och Eppingers sex faser. För att säkerställa vetenskaplig kvalité och 
ingenjörsmässig standard använde projektgruppen produktutvecklingsverktyg så som Gantt-
schema, kravspecifikation samt konceptgenerering. Projektet grundar sig på en datainsamling 
som utfördes enligt forskningsmetodikens kvalitativa och kvantitativa metoder.  
 
Projektets problemformulering kunde summeras genom följande punkter:  
 

• Då projektet startades fanns ingen smidig lösning att både separera och blanda vatten med 
kosttillskott. 

• Studenternas uppgift var att lösa en separerarfunktion som går att kombinera med en 
shaker. 

• Projektet infattade även design av en attraktiv och innovativ shaker. 
 
För att lösa problemen studerade projektgruppen teori kring produktutveckling, ergonomi samt 
livsmedel. Utifrån den teoretiska referensramen som studerades genomfördes 
produktutvecklingen och resulterade i konceptet Eyeris där produkten kombinerar design och 
funktion. Resultatet redovisas med renderade CAD-bilder, funktionsbeskrivningar, simuleringar 
samt beskrivande text. Simuleringar utfördes med hjälp av SOLIDWORKS 
formsprutningsverktyg samt FEM-analys för att ge en indikation om det resulterande konceptet 
uppfyller produktens ändamål.  

En av projektarbetets slutsatser är att företagets behov uppfylldes och konceptet Eyeris valdes 
för vidare granskning och prototypframtagning. Projektgruppen rekommenderar att en 
vidareutveckling av konceptet genomförs där funktion, tätning samt konstruktion utvärderas och 
testas. 

  



 
 

  



 
 

FÖRORD 
 
Vi som utfört projektarbetet heter Martin Danielsson och Christoffer Zandén. Vi är 
tredjeårsstudenter på Civilingenjörsprogrammet inom Innovation & Produktdesign på 
Mälardalens högskola. Följande rapport är en del av vår examination på högskoleingenjörsnivå.  
 
Under projektets gång har vi fått en större bredd på våra produktutvecklingskunskaper vilket vi 
tycker har varit givande för vår personliga utveckling. Projektet har haft kopplingar till vårt 
gemensamma intresse, träning, vilket vi tycker har varit kul och givande. 
 
Vi vill börja med att tacka Staffan Winberg på Northpoint AB för att vi fått möjligheten att 
genomföra detta projektarbete. Vi vill även tacka produktägaren Sivan Tayeb som gett oss denna 
chans att vara delaktig inom projektet. Vi tycker det har varit intressant och givande att få vara 
delaktiga i ett verkligt projekt, därför tackar vi Staffan och Sivan ytterligare en gång som låtit 
oss vara delaktiga i stor del av projektet.  
 
Vi vill tacka Jari Devad som har bidragit till stor expertishjälp inom konstruktionsarbetet.  
 
Vi vill även varmt tacka Bengt Erik Gustafsson som varit till stor hjälp som handledare för hans 
undervisningar, rådgivning samt stöd inom arbetet.  
 
Vi vill tacka Member24 (Smedjan) som låtit oss använda deras lokaler för intervjuer samt 
observationer. Vi vill även tacka alla som hjälpt oss i vår datainsamling. 
 
Slutligen vill vi som genomfört examensarbetet tacka varandra för väl genomfört arbete och all 
den motivation vi gett varandra under projektets gång.   
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1. INLEDNING 
Följande rapport var ett delmoment vid examination i produkt och processutveckling på 
grundnivå som omfattar 15 högskolepoäng. Projektet har genomförts av Christoffer Zandén och 
Martin Danielsson på uppdrag av Northpoint AB. Studenterna som genomfört arbetet 
vårterminen 2017 var från Civilingenjörsprogrammet inom innovation och produktdesign vilket 
grundar sig inom den maskintekniska sektorn. Handledare från Mälardalens högskola i 
Eskilstuna har varit Bengt Gustafsson och från Northpoint AB företagets VD Staffan Winberg. 
 

 Bakgrund 
Northpoint AB var ett nystartat produktutvecklingsföretag då studenterna kom i kontakt med 
företagets VD Staffan. Företaget hade fått ett uppdrag från ALMI Företagspartner Mälardalen 
AB att hjälpa en kund som kommit med en företagsidé och behövde hjälp med uppstart av 
företaget. Kunden hade en intressant produktidé för en shaker, vände sig då till ALMI vilket såg 
potentialen i produkten och valde att erbjuda finansiering. Båda företagen i fråga var vid 
examensarbetet uppstart relativt nystartade och hade därför ingen portfolio med tidigare 
produkter. 
 

 Problemformulering 
Beställaren hade ingen tidigare erfarenhet av produktutvecklingsprocessen och behövde hjälp 
att utveckla sin idé. Problemet innefattade både design av shaker och utveckling av en specifik 
funktion. Projektets problem kunde summeras genom: 
 

• Då projektet startades fanns ingen smidig lösning att både separera och blanda vatten med 
kosttillskott. 

• Studenternas uppgift var att lösa en separerarfunktion som går att kombinera med en 
shaker. 

• Projektet innefattade även design av en attraktiv och innovativ shaker. 
 

 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet var att studenterna skulle utveckla och få fram underlag för ett 
koncept både på utseende och funktion av shakern. Syftet med konceptet var även att få det så 
nära produktionsklart som möjligt. Examensarbetet grundar sig i följande frågeställningar: 
 

F1. Hur utvecklar man en tilltalande samt ergonomisk shaker? 
F2. Hur underlättar man blandningen av kosttillskott för användarna? 
F3. Hur formsprutar man produkter i plast för optimalt resultat? 
F4. Hur utvecklar man en shaker så att produkten är enkel att underhålla? 

 
 Avgränsningar och direktiv 

Examensarbetet utfördes på grundnivå med en omfattning på 15 högskolepoäng samt på halvfart 
vilket avgränsar projektet till 20 veckors arbete. Arbetet ska redovisas i rapportform med hjälp 
av externt material som skisser, ritningar, renderingar och simuleringar. Avsatt tid för 
handledning från högskolan var totalt 20 timmar vilket motsvarar 1 timme i veckan. 
 
Projektet i företaget hade olika delmål och deadlines som studenterna behövde förhålla sig till. 
Rekommendationer från företaget om hur produkten skulle utvecklas fanns tillhanda i ett 
styrdokument men studenterna fick fritt utveckla produkten enligt egen önskan och kunskap. 
Examensarbetets resultat ska resultera i ett konceptförslag som företaget själva får gå vidare med 
mot möjlig produktion. 



2 
 

2. ANSATS OCH METOD 
Under följande kapitel beskrivs den ansats och metod samt tillvägagångssättet som ligger till 
grund för projektet. Kapitlet beskriver även den forskningsmetodik som används inom projektet. 
Examensarbetet har använt strukturerade processer för att hålla en ingenjörsmässig standard 
på arbetet.  
 

 Produktutvecklingsprocessen 
Produktutvecklingsprocessen kan variera beroende på vem som beskriver den. I följande rapport 
har studenterna grundat sitt arbete på strukturen som Ulrich & Eppinger (2014) beskrev i sin bok 
”Produktutveckling – konstruktion & design”. Utöver Ulrich & Eppingers processer så användes 
även kunskaper inom projektledning för en bredare och starkare struktur på projektet. Ulrich & 
Eppinger beskriver produktutvecklingsprocessen i följande steg:  
 

Fas 0. Planering 
Fas 1. Konceptutveckling 
Fas 2. Utveckling på systemnivå 
Fas 3. Detaljutveckling 
Fas 4. Testning och vidareutveckling 
Fas 5. Produktionsupptakt 

 
Nedan följer en summering om varje fas inom produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich & 
Eppinger (2014). 
 

2.1.1. Fas 0 - Planering 
Planeringsfasen även kallad fas 0 är den första fasen i produktutvecklingsprocessen. Den går ut 
på att man ska undersöka och identifiera vilka möjligheter som finns på marknaden utifrån vad 
företaget har för strategi. Från början genereras olika möjligheter som inte är bearbetade på något 
sett för att sedan sålla ut beroende på hur bra de är. Med hjälp av de verktyg som finns tillgodo 
kommer projektgruppen få fram några få exceptionella idéer som går vidare in i nästa fas för 
vidareutveckling. Detta är en av milstolparna i planeringsfasen. Den andra milstolpen är att 
konstruera en uppdragsbeskrivning där målmarknaden, affärsmål, olika antaganden samt 
begränsningar ska finns till grund och att projektet är godkänt att starta. 
 

2.1.2. Fas 1 – Konceptutveckling 
Under konceptutvecklingsfasen analyseras marknadsbehoven, data om kundbehov samlas in och 
utifrån det genereras en kravspecifikation. Koncept genereras utifrån vad kravspecifikationen 
uttrycker för att sedan utvärderas, analyseras samt se vilket koncept som har störst potential att 
vidareutvecklas och testas. Avgörande faktorer som gör att vissa koncept inte går att ta vidare är 
bland annat tillverkningskostnad, genomförbarhet och patentfrågor. Om liknande produkter 
redan finns på marknaden så identifieras dessa och undersöks genom konkurrens- och 
marknadsanalys. Koncept kan vara enkla skisser med korta beskrivningar på hur detaljen ska 
fungera eller se ut. 
 

2.1.3. Fas 2 – Utveckling på systemnivå 
I fas 2 ska produktens arkitektur sammanställas och om den består av flera komponenter så ska 
dessa delas in i delsystem. Kring produktens mest komplicerade delar och funktioner upprättas 
en preliminär konstruktion och i vissa fall börjar projektgruppen även planera hur 
produktionssystemet och monteringen av produkten kommer att se ut. Det som fas 2 bör resultera 
i är en layout för produkten, en specifikation som beskriver hur produkten och produktens alla 
delar är tänkt att fungera samt ett preliminärt processflödesdiagram för den slutliga monteringen. 
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2.1.4. Fas 3 – Detaljutveckling 

I nästa fas som är detaljutvecklingsfasen ska produktens geometrier och toleranser fastställas 
samt vilket material alla komponenter ska tillverkas av. Om produkten har några 
standardkomponenter som exempelvis skruvar eller packningar ska en leverantör av dessa delar 
identifieras. När geometrier och toleranser är fastställda ska det också finnas färdigställda 
ritningar som kan användas för tillverkningen av verktygen. Enligt Ulrich & Eppinger finns det 
tre viktiga frågor som slutförs i denna fas men som man bör ta hänsyn till i hela 
produktutvecklingsprocessen vilket är materialval, produktionskostnader och robusta 
egenskaper. 
 

2.1.5. Fas 4 – Testning och vidareutveckling 
Precis som rubriken för denna fas lyder så genomgår produkten tester och utvärderingar av 
förserieversioner. Prototyper tillverkas med högre precision och ofta av produktionsliknande 
delar men behöver nödvändigtvis inte tillverkas med de slutgiltiga produktionsverktygen eller i 
de steg som den slutgiltiga produktionslinan kommer bestå av. Alfaprototyper bör vara 
tillräckligt bra tillverkade för att produktens alla funktioner ska kunna testas och utvärderas samt 
att se om produkten uppfyller kundbehoven. Nästa steg i fas 4 är att ta fram Betaprototyper, alltså 
prototyper som tillverkats med de komponenter som kommer att finnas med vid den slutgiltiga 
produktionen men produkten monteras inte enligt den slutgiltiga monteringsprocessen. Dessa 
prototyper genomgår tester och krävande prover för att få ut information om prestandan och 
tillförlitligheten för produkten. Beataprototyper testas också i den verkliga miljön där produkten 
förhoppningsvis kommer användas, exempelvis kan produkten skickas ut till kunder närmast 
företaget för att det ska använda den och utvärdera. Alla utvärderingar och testningar ska sedan 
leda till att produkten finslipas ännu mer i sina tekniska delar och att specifikationer blir korrekta. 
 

2.1.6. Fas 5 – Produktionsupptakt 
Produktionsprocessens sista fas heter produktionsupptakt och innebär att produkten nu tillverkas 
med det riktiga produktionssystemet. Denna fas ska ge arbetskraften och maskinerna kunskap 
om processen samt se vilka problem som uppstår och hur de går att lösa. Allt eftersom 
produktionen fortlöper utan problem kommer produktionen stegvis trappas upp. För att 
säkerhetsställa att produkten inte har några brister eller fel skickas inte de produkter som 
tillverkas i denna fas ut till alla kunder. Företaget väljer ut vissa kunder som produkten skickas 
ut till för en slutgiltig utvärdering och granskning. Successivt kommer sedan lanseringen av 
produkten ske och produktionen har fått igång en reguljär produktion.  
 

 Produktutvecklingsverktyg 
2.2.1. Gantt-schema 

Gantt-schema är ett produktutvecklingsverktyg som används för att bygga en god struktur inom 
ett projekt. Gantt-schemat utvecklas ofta under planeringsfasen och innehåller en komplett lista 
på de uppgifter som under projektets gång ska genomföras. Till varje uppgift sätts då en tidsskala 
som visar när uppgiften påbörjas och avslutas. Gantt-schemat illustrerar uppgifternas förlopp och 
bidrar till att projektgruppen kan hålla koll på samt uppfylla milstolpar utan försening. Varje 
uppgift ska ha en gruppmedlem som har det huvudsakliga uppdraget att se till att uppgiften 
genomförs (Ullman, 2010).  
 

2.2.2. Konkurrensanalys 
När en ny produkt utvecklas eller en gammal förbättras finns mycket kunskap och värden att 
finna i konkurrenters produkter. Det är också möjligt att se vilka brister en konkurrerande produkt 
har och på så sätt utesluta de i den tänkta produkten. En benchmarkingtabell kan upprättas där 
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värden på konkurrenters produkter sätts upp och jämförs. Viktigt att tänka på är att den 
information som påträffas om konkurrenternas produkter inte behöver vara exakta, därför är det 
viktigt att genomföra observationer och tester (Ulrich & Eppinger, 2014). 
 

2.2.3. Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är ett dokument som används som underlag till 
produktutvecklingsprocessen. Kravspecifikationen innehåller egenskaper som produkten ska 
uppnå med specifika eller uppskattade mätbara värden. Kundbehoven, produktmål samt 
produktionsmässiga krav sammanställs i ett dokument där det specificeras vad som ska uppfyllas 
men ger inget exakt svar på hur kravet eller behovet ska uppfyllas. (Ulrich & Eppinger, 2014) 
 

2.2.4. Brainstorming 
Ullman beskriver Brainstorming som en bra metod för en grupp som ska utveckla en produkt 
eller tjänst men att den också fungerar för individuella projekt. Det som är bra med metoden är 
att alla gruppmedlemmar får tid att generera koncept utifrån sina egna tankar. Enligt Ullman 
(2010) finns det fyra enkla regler för att få ut det bästa av brainstormingen. 
 

1. ”Spara alla idéer som genereras. Bestäm att någon är sekreterare i början och att den 
personen också är bidragsgivare. 

2. Generera så många koncept som möjligt och beskriv varje med en kort textrad. 
3. Tänk vilt, lätt, omöjliga idéer kan ibland leda till användbara idéer. 
4. Tillåt ingen utvärdering av idéerna utan bara generationen av dem. Detta är väldigt 

viktigt. Ignorera någon typ av utvärdering, uppfattning eller andra kommentarer på 
värdigheten av idén och skäll inte ut personen som genererat idén.” 

 
Genereringen av koncept kommer att ske i olika tempo, vissa perioder kommer medlemmarnas 
idéer att flöda fram medan andra perioder kommer det gå sakta. Det viktiga med 
brainstormingsmetoden är att alla i gruppen får tillgång till de koncept som varje medlem 
genererar. Enligt Ullman kan andras idéer trigga ens egna tankesätt och då skapa nya koncept. 
Om konceptet ifråga består av olika funktioner är det bra om projektgruppen väljer perioder då 
de fokuserar på en viss funktion och utvecklar idéer runt den. 
 

2.2.5. Konceptgenerering 
Utifrån kravspecifikationen genereras koncept. Koncepten ska vara utformade så de 
tillfredsställer egenskaperna som kravspecifikationen innehåller med hjälp av mätbara värden. 
Idéer från brainstorming används och kombineras till koncept. Skisser samt kort beskrivning av 
skisserna utvecklas för att beskriva eventuella lösningar och dellösningar inom konceptet. 
Vanligtvis genereras minst tio koncept för att ge en stor spridning på idéer. (Ulrich & Eppinger, 
2014) 
 

2.2.6.  Konceptutvärdering 
För att gå vidare i projektet behövs utvärdering av de genererade koncepten. 
Konceptutvärderingen kan gå till på olika sätt men några exempel är Pughs Matrix, jämföra för- 
och nackdelar samt testning av koncept. 
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Pughs	Matrix	
Pughs Matrix är ett av produktutvecklingsverktygen och används ofta vid beslutsfattande kring 
konceptgenerering. Ullman (2010) beskriver metoden som simpel men samtidigt effektiv. 
Grundprincipen med metoden är att koncept betygssätts via olika kriterier och jämförs sedan mot 
varandra för att avgöra vilka/vilket koncept som lämpar sig bäst. Då Pughs Matrix genomföras 
utförs den i sex steg.  
 
Steg 1: Ställ upp problemet. Ibland är inte detta helt uppenbart, men vanligtvis vid Pughs Matrix 
så lyder problemet ”Avgör vilket koncept att fortsätta utveckla” 
 
Steg 2: Välj de koncept som ska jämföras. Detta är de koncept som gruppen utvecklat under 
konceptgenereringsfasen. Det är viktigt att alla koncept som ska jämföras med varandra är på 
samma nivå och lika mycket utvecklade.  
 
Steg 3: Val av kriterier för jämförelse. Vanligtvis blir dessa kriterier en blandning av 
ingenjörsspecifikationer samt kundens önskemål. 
 
Steg 4: Utveckla procentuella betydelsevärderingar. De kriterier som används i Pughs Matrix 
har olika betydelsenivåer för produkten i jämförelse. Dessa kriterier ska värderas så de 
representerar en procentuell del av projektet.  
 
Steg 5: Utvärdera alternativen. Här betygssätts alternativen med avsikt till de kriterier som 
utvecklats. Finns det en befintlig produkt som går att utgå ifrån kan denna produkt användas som 
ett neutralt koncept. Koncepten jämförs utifrån de kriterier som gruppen satt upp. För varje 
kriterium avgörs om koncepten är bättre, lika bra eller sämre än de neutrala konceptet. Blir 
konceptet bättre än det neutrala noteras detta med ett plustecken (+), blir konceptet lika bra så 
används symbolen 0 och är konceptet sämre än de ursprungliga konceptet så används ett 
minustecken (–).  
 
Steg 6: Utvärdera resultaten och avgör hur projektet går vidare till nästa steg. Då matrisen 
genomförts kan projektgruppen avläsa ett resultat. Resultatet kan utläsas i matrisens total samt 
weighted total. Totalen visar hur mycket + eller – konceptet fick och weighted total visar dess 
resultat gentemot betydelsevärderingarna. 
 
Betygssättningen inom matrisen utförs ofta individuellt och resultatet diskuteras senare för att 
besluta vilka koncept gruppen ska jobba vidare med. Mynnar inte matrisen ut i något resultat kan 
det vara lämpligt att utveckla kriterierna eller komma på nya koncept.  
 
För/nackdelar	
För att avgöra om ett koncept är väl genomtänkt och visar potential för fortsätt arbete kan det 
vara lämpligt att inom projektgruppen analyserar konceptens för- och nackdelar. Vanligtvis 
antecknas konceptens fördelar på en sida av ett dokument och på andra sidan antecknas 
konceptens nackdelar. Då får projektgruppen bättre förståelse om hur koncepten ställer sig till 
problemet och vilket eller vilka koncept som sticker ut. För att sålla ut koncepten används ofta 
omröstning men i och med för- och nackdelar uppfattar man ofta vilka koncept som är mer eller 
mindre lämpliga (Ullman, 2010). 
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 Forskningsmetodik  
Forskning är en process som går ut på att samla in data som sedan analyseras och tolkas för att 
söka svar på frågeställningar. Datainsamlingen innehåller två metoder, kvalitativ och kvantitativ. 
En kvalitativ datainsamling är en ostrukturerad process vilket medför till en flexibel 
undersökning. Grunden i de kvalitativa metoderna är forskarens egen uppfattning och tolkning 
av informationen. Intervjuer och enkäter går att strukturera enligt båda metoderna för att få ut 
både kvalitativ och kvantitativ data. En kvalitativ intervju har öppna frågor där personen som blir 
intervjuad får svara med sina egna ord. En kvantitativ datainsamling är en mer strukturerad 
process som omvandlar information till siffror och mängder. Enkäter med förutbestämda 
svarsalternativ är ett exempel på en kvantitativ datainsamling som ger forskaren information i 
siffror och mängder (Holme & Solvange, 1996).  
 
Under projektet så utförde studenterna både kvalitativ och kvantitativ forskning. Då 
projektgruppen ville få tillgång till olika målgruppers syn på problemformuleringen så utfördes 
kvantitativ forskning i form av enkäter. Mer om detta i 4.1.3. Enkät. För att analysera 
spetsanvändarnas behov så utfördes kvalitativ forskning i form av observationer samt intervjuer. 
Mer om detta i 4.1.4 Observationer samt 4.1.5 Intervjuer. Dessutom utfördes kvalitativ forskning 
då en litteraturstudie genomfördes för att bredda projektgruppens kunskap inom området. Mer 
om detta under 4.1.6. Litteraturstudier.  
 

 Datainsamling 
I detta examensarbete skulle studenterna utveckla en ny innovativ shaker. Det fanns redan många 
konkurrenter på marknaden och många kunder som använder sådana produkter. Detta gjorde att 
studenterna valde att samla in data genom att genomför observationer, enkäter och intervjuer. 
Underlag för hur observation, enkät och intervju genomförs på bästa sätt studerades i boken 
enligt Ullman (2010). Nedan följer en summering av de olika metoderna som kan användas. 
 

2.4.1. Enkät 
Enkäter är till för att få fram specifik information från kunderna eller att ställa frågor som ger ett 
svar på hur kunden tycker och tänker om antingen en befintlig produkt som ska utvecklas eller 
om lösningar/idéer som projektet har genererat. Enkäter kan skickas ut till personer genom mail 
eller diskuteras gemensamt i en intervju, allt beroende på hur frågorna är ställda och vilka svar 
man vill få ut. Det svåra med att konstruera en enkät är att formulera frågorna på rätt sätt för att 
få ut de svar man vill ha. Ullman (2010) beskriver riktlinjer att ha i åtanke då projektgruppen 
formulerer frågeställningar. 
 

• Anta inte att kunden har mer än allmän kunskap. 
• Använd inte jargong. 
• Försök inte leda kunden till ett svar du vill få ut. 
• Försök inte få ihop två frågor till en. 
• Använde fullständiga meningar. 

 
2.4.2. Observationer 

Majoriteten av dagens produkter är utvecklingar eller optimeringar av en redan befintlig produkt. 
Genom att undersöka kunder via observationer ger det gruppen en bra förståelse om hur 
produkten används i dagsläget, dess användarvänlighet, för- och nackdelar med produkten samt 
annan viktig information till projektarbetet. Undersökningen kan utformas via antingen passiv 
observation där kunden beaktas eller interaktiv observation där projektgruppen och kunden 
utbyter information med varandra (Ullman, 2010)(Ulrich & Eppinger, 2014). 
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2.4.3. Intervjuer 
Intervjuer är ett annat sätt att samla in rådata från kunder. De genomförs med en eller flera 
personer från utvecklingsteamet som tillsammans med en tänkt kund diskuterar behov och tankar 
kring en produkt. För att få reda på alla kundbehov som finns bakom en produkt är det bra om 
intervjuerna sker i kundens miljö där produkten är tänkt att användas. Det är också viktigt att det 
utförs tillräckligt många intervjuer för att säkerhetsställa att kundbehov lokaliserats. Genom att 
intervjua spetsanvändare kan kundbehov ibland lokaliseras snabbare. Spetsanvändare är personer 
som använder en produkt ofta och då upptäcker behov långt innan vanliga användare gör det. De 
kan till och med ha en förklarande lösning till ett behov. Baserat på undersökningar så 
rekommenderas att 10-50 intervjuer är en bra riktlinje vid utveckling av de flesta produkter 
(Ulrich & Eppinger, 2014). 
 

2.4.4. Litteraturstudie 
Inom forskningsmetodiken utförs litteraturstudier vilket bidrar till en djupare förståelse inom 
ett projektets specifika områden. Studierna hjälper till att utöka den kunskap författaren kräver 
för att kunna genomföra arbetet och påvisar om andra tidigare har använt sig utav den specifika 
metoden som författaren använt sig av (Kothari, 2004).   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Nedanstående kapitel beskriver projektets teoretiska referensram genom den forskningsmetodik 
som används. Den teoretiska referensramen är resultatet av de litteraturstudier som 
projektgruppen genomfört.  
 

 Tillverkning 
3.1.1. Formsprutning 

Formsprutning av plastartiklar är en populär tillverkningsprocess som fungerar bra när 
massproduktion av liknande detaljer utförs. Det finns formsprutade produkter nästan överallt, 
bland annat korgarna i mataffärerna, trädgårdsmöbler och fjärrkontroller (Thompson, 2007).  

  
Figur 1: Formsprutningsprocessen 

Formsprutningsprocessen beskrivs enligt Thompson (2007) att polymerer som används i 
tillverkningsprocessen blandas med något tillsatsämne om exempelvis produkten kräver en 
specifik färg. Denna blandning läggs sedan i en bägare som i sin ände är ansluten till en cylinder 
innehållande en matningsskruv. I denna cylinder matas plasten sakta fram för att upphettas och 
blandas. I mynningen av cylindern finns en liten öppning där plasten pressas ut. Skruven som 
roterar gör att materialet pressas med ett visst tryck mot mynningen av cylindern. Plasten 
injiceras sedan i en form som består av två delar. De båda formarna sitter ihop och skapar 
tillsammans ett hålrum som utformar produkten som ska tillverkas. När plasten sedan stelnat dras 
formarna isär och produkten sitter kvar på formen. Produkten pressas då av från ytan med hjälp 
av utstötningspinnar och ramlar ner på ett band där en robotarm eller maskinoperatör fraktar 
detaljen vidare.  
 
Hela processen kan variera i tid beroende på hur komplex och stor produkten är som ska tillverkas 
men är vanligtvis mellan 30 till 60 sekunder lång. Verktygen och formarna är oftast tillverkade 
av aluminium eller verktygsstål. Formsprutning är en billig metod att använda för 
massproduktion av artiklar men verktygskostnaderna är det som måste investeras mest i. Verktyg 
kan vara komplexa med inbyggda vattenledningar för snabbare kylning. Beroende på vart ingötet 
placeras i formen kan detaljens resultat påverkas. Det går att formspruta nästan alla typer av 
termoplaster och många går också att återvinna för att sedan använda de igen. 
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Formsprutningsprocessen låter som en enkel process men enligt Thompson (2007) ligger det 
mycket kunskap bakom processen för att erhålla bra resultat. De beskriver bland annat att det 
behövs släppningsvinklar för att produkten ska lossna från verktyget. Temperaturen och trycket 
är också två faktorer som påverkar resultatet. Eftersom att plasten är i flytande form när den 
injiceras i formen så gäller det att materialet stelnar korrekt och att trycket bibehålls så att inga 
sjunkmärken uppstår. För bästa resultat bör utvecklaren sträva efter generell godstjocklek och 
undvika skarpa hörn i detaljen. 

 
Figur 2: Formsprutningsmaskin 

 
 

3.1.2. Additiv tillverkning 
Additiv tillverkning (AT) är ett samlingsnamn som innefattar flertalet produktionsmetoder, där 
den gemensamma nämnaren är att de använder lager-på-lager-metodiken. Motsvarigheten till 
additiv tillverkning kallas för subtraktiv tillverkning (ST) där produktionen utgår ifrån ett 
arbetsstycke och ett verktyg subtraherar sedan materialet för att producera modellen. Istället för 
att eliminera material så utgår AT från noll och bygger upp den tänkta modellen, då uppkommer 
inget materiellt spill, vilket uppkommer i den traditionella ST-metodiken (Lunds tekniska 
högskola, 2016). 
 

 
Figur 3: Subtraktiv tillverkning och Additiv tillverkning 

AT utgår ifrån en 3D-modell som utvecklats i ett datorprogram. Modellen överförs via en fil till 
en maskin (vanligtvis en 3D-skrivare) som producerar modellen lager för lager. Att jobba med 
AT bidrar till att mer komplexa geometrier går att producera, vilket tidigare inte var möjligt 
(Lunds tekniska högskola, 2016).  
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 DFX (Design For X) 
3.2.1. Manufacturing (DFM) 

DFM (Tillverkningsanpassad konstruktion) är en metod som används i stora delar av 
produktutvecklingsprocessen. Det är en viktig metod där projektgruppen jobbar med att 
konstruera en produkt så den blir billig att tillverka. Under konceptgenereringsfasen börjar 
utvecklingsteamet att använda DFM för att sålla bort och lyfta fram koncept som beräknas ha 
godkänd tillverkningskostnad. Metoden börjar med att projektgruppen uppskattar den totala 
tillverkningskostnaden för att sedan försöka reducera kostnaderna för komponenter, montering 
och produktionssupportkostnaderna. Nästa steg är att granska hur dessa beslut har påverkat 
produkten för att se om den fortfarande håller måttet. Avslutningsvis beräknas 
tillverkningskostnaderna återigen för att se om DFM-processen har tillfört några förbättringar. 
Eftersom DFM är en metod som granskar många områden inom produktutvecklingsprocessen 
krävs det minst en medlem från varje område i utvecklingsteamet finns med och bidrar med 
kunskap (Ulrich & Eppinger, 2014). 
 

3.2.2. Assembly (DFA) 
DFA (Monteringsanpassad konstruktion) är en metod som tillämpas inom DFM som går ut på 
att minimera monteringskostnaderna. Kostnaderna som uppkommer av monteringen utgör en 
liten del av de totala kostnaderna. Jobbar projektgruppen med att få ner monteringskostnaderna 
kan det resultera i att antalet komponenter minskar och att tillverkningssvårigheter elimineras 
(Ulrich & Eppinger, 2014). 
 

3.2.3. Environment (DFE) 
DFE (miljöanpassad konstruktion) är ett strukturerat miljötänk kring hur en produkt ska 
utvecklas för att påverka miljön så lite som möjligt. Allt fler lagar och direktiv sätter press på 
företag att deras produkter måste vara miljöanpassade. Från det att produkten börjar produceras 
tills den skrotas så kommer den att påverka miljön. Projektgruppen måste därför tänka på vilka 
material som används samt hur komponenterna är monterade. Demonteringen av produktens 
komponenter behöver vara enkel för att sorteringen av materialen ska fungera. En märkning av 
vilka typer av material som de specifika komponenterna är tillverkade av underlättar vid 
sorteringen av material. Om utvecklingsteamet har möjlighet att välja återvinningsbart material 
gör det stor nytta. Det kommer alltid att finnas material i produkten som inte går att återvinna 
och därför är det viktigt att utvecklingsteamet har vetskap om hur mycket det kommer påverka 
miljön (Ullman, 2010). 
 

 Materialval 
I en produktutvecklingsprocess utförs det många val som påverkar hur slutresultatet kommer att 
bli. Materialval är ett av de val som kommer att påverka vilken tillverkningsmetod som är möjlig. 
Materialvalet har även en inverkan på vilka egenskaper produkten kommer att få. Projektgruppen 
kan studera vilka material som uppfyller deras krav och vilka material som ger de önskade 
egenskaperna. Detta kommer att begränsa projektgruppen till ett visst antal produktionstekniker 
för de materialen. De kan även tänka på hur många artiklar som kommer att tillverkas och hur 
stora kostnader som är möjligt att investera i ett verktyg. Detta gör att materialvalet kommer 
begränsas på grund av att det ska kunna tillverkas med den tillverkningsmetod projektgruppen 
tänkt. Är det en produkt som redan finns på marknaden så kan en granskning av dessa vara till 
nytta för att undersöka vilka material och tillverkningsmetoder konkurrenterna använt. Kunskap 
och erfarenhet är en faktor som påverkar vilka material och tillverkningsmetoder som går att 
använda. Ett sätt att få mer valmöjligheter på material och metoder är att anställa en konsult som 
har bredare kunskap inom dessa områden (Ullman, 2010). 
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CES EduPack är en databas som innehåller information och egenskaper om världens material.  
Programmet används runt om i världen och underlättar för personer som studerar 
materialkunskap (Grantadesign, 2017). 
 

3.3.1. Polymerer: plaster & elastomerer 
Det finns både naturliga plaster och syntetiskt producerade plaster. De syntetiskt producerade 
plasterna kallas för polymerer. Polymerer är uppbyggda genom kedjor av monomerer och är 
därför en kemisk förening. För att ge materialen önskade egenskaper kan tillsatsmedel tillsättas 
föreningen. Typiska tillsatser är färgpigment och mjukgörare. Polymerer kategoriseras enligt 
två undergrupper; plaster & elastomerer. Elastomerer är de syntetiskt tillverkade 
gummimaterial medan plaster involverar både härdplast samt termoplast.  
 
Härdplaster är plastmaterial där det uppkommer förnätning inom materialet. Med förnätning 
menas att tvärbindningar mellan de olika molekylkedjorna uppstår. Materialet kan därför inte 
smälta, då dessa bindningar är för starka och bryts inte under uppvärmning. Detta bidrar till 
försämrad återvinningsförmåga och lång bearbetningsprocess. Termoplaster smälter då de 
hettas upp, materialet kan smältas ner flera gånger om men bearbetningsprocessen bidrar till 
nerbrytningar i materialet. På grund av dess förmåga att smälta så bidrar det till varierade 
produktionsmöjligheter. Formsprutning, formblåsning och extrudering är tre av de vanligaste 
bearbetningsmetoder för termoplaster (Bruder, 2012). 
  

 Miljöaspekter 
3.4.1. Material I kontakt med livsmedel 

Plastprodukter vars huvudsakliga användningsområde innefattar kontakt med livsmedel måste 
följa lagstiftningar och regler. Både nationella samt internationella lagstiftningar och regler 
måste följas. Livsmedelsverket.se beskriver att den övergripande lagstiftningen förordning (EG) 
nr 1935/2004 såhär:  
 
”Förordningen säger att materialet under avsedda användningsförhållanden inte får överföra 
ämnen till livsmedlet i sådana mängder att det 
 

• utgör en risk för människors hälsa, 
• medför en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning, eller 
• medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper. 

 
Konsumenterna får heller inte vilseledas genom det sätt på vilket ett material eller en produkt 
märks, marknadsförs och presenteras.” 
 
Då produkter ska ut på marknaden är det inte Livsmedelsverkets uppgift att godkänna dem innan 
lansering. Ansvaret ligger på tillverkaren, importören samt livsmedelsproducenten att inga 
olämpliga produkter hamnar på marknaden (Livsmedelsverket.se, 2017). 
 

3.4.2. Glas och gaffel-symbolen  
För att märka att en produkt är säker att använda i kontakt med livsmedel används ofta Glas och 
gaffel-symbolen. Produkter med symbolen är ofarliga att användas i kombination med livsmedel 
under normala förhållanden. Vid specifika fall där ett speciellt material inte är lämpligt att 
använda vid normala förhållanden, exempelvis höga temperaturer, måste ytterligare märkningar 
anges. Istället för symbolen är det även acceptabelt att märka produkten med för kontakt med 
livsmedel (Livsmedelsverket, 2017). 
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Figur 4: Glas och gaffel-symbol 

 
 CAD-verktyg 
3.5.1. SOLIDWORKS Plastics (Formsprutningsverktyg) 

SOLIDWORKS Plastics är ett simuleringsverktyg som förutspår hur materialflödet inuti en 
CAD-modell kommer se ut vid formsprutning. Simuleringen visar med en färgglad skala hur 
lång tid det tar för materialet att fylla produkten. Med hjälp av verktyget går det även att 
undersöka vilka defekter som uppstår i detaljen. Det kan vara defekter som sjunkmärken, ojämn 
flödesfördelning, släppningsvinklar osv. Med hjälp av simuleringen blir det tydligt om 
produktion via formsprutning är möjligt för den specifika detaljen. Verktyget har underlättat för 
konstruktörer då det blivit betydligt enklare att undvika defekter innan produktion, vilket i sin 
tur blir en kostnadsbesparing för företaget (SOLIDWORKS, 2017). 

 
Figur 5: Illustration av SOLIDWORKS Plastics 

3.5.2. SOLIDWORKS FEM-Analys 
SOLIDWORKS erbjuder ett verktyg som gör det möjligt för produktutvecklare att analysera 
detaljer som utsätts för en pålagd belastning och se hur stora påfrestningar de klarar. Med hjälp 
av finita elementmetoden (FEM) analyserar SOLIDWORKS detaljen och får fram hur stora 
komponentförskjutningar, spänningar och påfrestningar som uppstår. Programmet delar in 
detaljen i ett nät av trianglar, så kallat mesh där varje tringel skapar ett element och som sedan 
sitter fast med alla andra element genom noder. Belastningarna som läggs på detaljen kan 
antingen vara linjära eller ickelinjära (SOLIDWORKS, 2017).   

 
Figur 6: Illustration av SOLIDWORKS Simulation 

 Kosttillskott 
Kosttillskott är ett begrepp som används för vitaminer och mineraler i en koncentrerad form. 
Vanligtvis formas kosttillskotten till piller, pulver, kapslar eller genom vätskeform. Kosttillskott 
är inte avsett att ersätta den dagliga kosten utan ska användas för att komplimentera en allsidig 
kost (Livsmedelsverket, 2017).  
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3.6.1. Proteinpulver 
Proteinpulver är ett kosttillskott som utvinns från mjölk där tillverkaren med hjälp av 
koaguleringsmedel separerar vassle- och kasseinprotein (de två proteinsorterna som finns i 
mjölk). Utifrån proteinkällorna produceras ett proteinpulver, vilket är ett kosttillskott som kan 
tillföras om det dagliga proteinintaget ligger under det normala. Proteinet tillförs antingen under 
eller efter träning på grund av sin snabba absorberingsgrad (Alphafitness, 2017).  
 
En vanlig dosering proteinpulver (Whey-80) rymmer ca 1dl pulver och väger ca 37g 
(Gymgrossisten, 2017).  
 

 Ergonomi 
Ordet ergonomi härstammar från grekiskans ergon samt nomos vilket betyder arbete samt lag. 
Ergonomi betyder alltså arbetets lag och definieras enligt ergonomi.se som ”vetenskapen om en 
optimering av samspelet mellan människan och miljön enligt principen att anpassa arbetet till 
människan”.  
 
Läran om ergonomi innefattar att hänsyn ska visas människan då den utför arbete. En viktig del 
inom ergonomi är att varje människa har olika förutsättningar samt begränsningar. Därför är det 
viktigt att ha ergonomin i åtanke inom arbetsuppgifter, arbetsmiljö samt utformningen av verktyg 
för att säkerställa bekvämlighet, effektivitet och hälsa inom arbetet (ergonomi.se, 2017). 
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4. EMPIRI 
 Förstudie 

Innan projektet påbörjades utformades ett styrdokument av projektets handledare på Northpoint 
AB och produktägaren. I styrdokumentet fanns en kort beskrivning av idén som låg bakom 
projektets existens. Projektets huvudsakliga syfte var att utveckla en unik shaker som gjorde det 
möjligt för användaren att blanda pulver med vätska, utan att separera komponenter. Shakern 
skulle även kunna fungera som vattenflaska samtidigt som pulverblandare. Det fanns också en 
beskrivning över vilken målgrupp projektet ville nå, vilket var män och kvinnor, allt ifrån 
professionella kroppsbyggare till motionärer. Det fanns inget direktiv på att endast en produkt 
skulle passa alla utan en produktfamilj kunde lösa detta. Från handledaren och produktägaren 
fanns det också en vilja i att produkten skulle infinna en känsla av robusthet samt god kvalité. 
 

4.1.1. Konkurrensanalys  
För att kunna ta lärdom av hur marknaden för shakers såg ut vid projektets start utfördes en 
konkurrensanalys. Där analyserades dagens befintliga shakers med liknande funktion via 
benchmarking online och observationer där projektgruppen jämförde produkternas design, 
funktion, kostnad samt materialval. Se bilaga 1 för en översikt av konkurrenternas design. 
 

4.1.2. Marknadsanalys 
För att undersöka vilka som dominerade marknaden, alltså vilka shakers som kunderna använder 
mest, utfärdades en marknadsanalys. För att projektgruppen skulle få bättre uppfattning om vad 
användarna tyckte om det befintliga utbudet genomfördes datainsamling, se 2.4 Datainsamling 
för mer information. 
 

4.1.3. Enkät 
En enkät genomfördes online via social media. Syftet med enkäten var att projektgruppen skulle 
få en snabb inblick i hur målgruppen såg ut, hur viktiga vissa parametrar var jämtemot andra, 
vad de använde sin shaker till och ifall de skulle vara intresserade av en multifunktionell shaker. 
Nästintill 100 personer svarade på enkäten och resultatet visade sig bli användbart för 
projektgruppen under produktutvecklingsprocessen. Enkät samt resultat, se bilaga 2. Enkäten 
sammanställdes på engelska för att underlätta kommunikationen med leverantörer inom 
projektet. 
 

4.1.4. Observationer 
Under flertal besök av projektgruppen på träningsanläggningen Member24 Smedjan i Eskilstuna 
utfördes passiva observationer av anläggningens besökare. Observationerna utfördes vecka 4 & 
5 under 2017 för att projektgruppen skulle få en bättre förståelse av hur målgruppen fysiskt 
använder shakern.  
 
Det märkbara som projektgruppen observerade var: 
 

• Obekväm fattning över lock vid användning.  
• Flertal användare har med sig behållare för pulver vid träning.  
• Ett av konkurrentföretagens produkt var vanligt förekommande bland besökarna.  
• Majoriteten av besökarna använde sin shaker med någon form av kosttillskott.  
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4.1.5. Intervjuer 
För en djupare förståelse av marknaden samt kundbehoven utfärdade projektgruppen 
spetsintervjuer. Intervjuerna ägde rum 2 februari 2017 där 20 män och kvinnor intervjuades. Då 
projektgruppen ville ha spetsanvändarnas åsikter intervjuades personer som använde en liknande 
produkt. Intervjuerna sammanställdes, se bilaga 3. Intervjuerna sammanställdes på engelska för 
att underlätta kommunikationen med leverantörer inom projektet. 
 

4.1.6. Litteraturstudie 
Studenterna inom projektgruppen utförde grundläggande litteraturstudie baserat på relevanta 
tidskrifter inom de specifika områdena som angränsar till projektet. Informationen som 
studerats baseras på källor från internet samt böcker.  
 

 Planering 
Projektgruppens medlemmar planerade projektet under uppsyn av handledare från företaget. 
Utifrån Ullmans (2010) teori om hur ett Gantt-schema struktureras konstruerade projektgruppen 
ett eget Gantt-schema utifrån deras projektplanering för att få en bättre struktur på projektet. 
Schemat användes även för att stämma av hur projektet låg till och vilka milstolpar som behövde 
uppnås. Projektgruppen valde att sätta produktutvecklingsfasernas alla steg som huvudrubriker 
på uppgifterna. För att färdigställa dessa fanns information om deluppgifter under 
huvuduppgifterna. Detta bidrog till att projektgruppen fick en överblick om vad de var tvungna 
att genomföra under en viss tidsperiod. Se bilaga 4 för Gantt-schema.  
 

 Konceptutveckling 
4.3.1. Kravspecifikation 

En kravspecifikation utvecklades med önskemål från produktägaren, uppmaningar från 
handledaren på Northpoint AB, material kring kundbehov från förstudien, samt generella 
marknadskrav.  
 
Marknadskrav: 

• Shakern ska tillverkas i miljöcertifierat material 
• Shakern ska bli godkänd för att vara i kontakt med livsmedel 
• Materialet ska vara återvinningsbart 
• Shakern ska ha ett rimligt pris bland konkurrenter på marknaden 
 

Kundbehov: 
• Shakern ska vara ergonomiskt anpassad för den mänskliga handen 
• Shakern ska infinna en känsla av hög kvalité 
• Shakern ska finnas i olika färger 
• Shakern ska finnas i olika storlekar 
• Shakern ska vara enkel att rengöra 
• Shakern ska kunna blanda kosttillskott 
• Shakern ska kunna användas som vattenflaska 
• Shakern ska vara tät 

 
Produktkrav: 

• Shakern ska göra det möjligt att förvara kosttillskott 
• Shakern ska kombinera både design och mekanism på ett mjukt sätt 
• Shakern ska ha en unik design 
• Drickmynningen ska ha diametern 30mm 
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• Shakern ska kunna rymma 0,5 liter vätska 
• Förvaringsutrymmet ska vara 0,2 liter 
• Förtäring av vatten och kosttillskottsblandning ska fungera separat 
• Shakern ska vara ergonomiskt utformad 
• Shakern ska vara attraktiv och exklusiv i sin utformning 
• Shakern ska kunna blanda kosttillskott utan att komponenter plockas isär eller tas bort 
• Shakerns alla komponenter ska kunna köras i diskmaskin 
• Shakern ska finnas i olika storlekar 
• Shakern ska inte påverkas av UV-ljus 
• Shakern ska vara konstruerad så att den kan tillverkas genom formsprutning. 

 
4.3.2. Konceptgenerering 

Då produkten är uppdelad i olika komponenter så valde projektgruppen att dela upp 
konceptgenereringsfasen i fyra olika delar; locket, behållaren, separeringsfunktionen samt en 
botten. Utöver dem ovan nämnda delarna innefattar en traditionell shaker en löstagbar 
komponent vars syfte är att underlätta blandningen av vätska med pulver, denna komponent 
valde projektgruppen att kalla galler. Med kravspecifikationen som grund och med brainstorming 
som idégenereringsverktyg satte projektgruppen igång utvecklandet av de fyra olika delarna. 
Idéerna som projektgruppen genererade antecknades och enklare skisser för beskrivning 
utformades. Då inga idéer begränsades utifrån kravspecifikationen så krävdes en större sållning 
för att underlätta utvecklingen av realistiska koncept.  
 
Utifrån idéerna utvecklades mer noggrant genomtänkta koncept; 9 lock, 10 behållare, 9 
separeringsfunktioner samt 6 bottnar. Nedan följer ett fåtal av de koncept som projektgruppen 
utvecklat. För alla koncept, se bilaga 5.  
 

4.3.3. Konceptutvärdering 
Koncept som projektgruppen fick fram under konceptgenereringsfasen skulle sedan jämföras 
med varandra. Detta då koncepten återigen skulle sållas ner till 3-4 koncept för vardera del. 
Projektgruppen använde sig av Pughs Matrix samt för- och nackdelar för att utvärdera koncepten. 
Projektgruppen valde att använda Pughs Matrix på locket och separerarfunktionen då funktionen 
var mer tydlig att jämföra, se bilaga 6. En för- och nackdelars-tabell utformades för att jämföra 
koncepten på behållaren och botten, se bilaga 7. Nedan följer exempel på varje del som efter 
diskussion med handledaren samt produktägare sägs ha stor potential för vidareutveckling.  
 
Lockkoncept	

 

 
Figur 7 visar en skiss av dem två lockkoncept som hade störst potential för vidareutveckling. 
Deras gemensamma funktion var att korken skulle klicka fast över en kant på sidan av locket. 
Funktionen grundade sig på en idé om att användaren skulle få en bekväm kant att placera ett 
finger över och att tätningen i locket skulle bli bättre. 

Figur 7: Lock-koncept 7 (SideSnap) & lock-koncept 3 (Snap) 
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Behållarkoncept	

  
Figur 8: Koncept 6 (Gummiklädd) 

Vid generering av koncept till produktens behållare så visade projektgruppen en tydlig indikation 
på att behållarens design ska hållas enkel och följa ett specifikt formspråk. Ett koncept som stack 
ut för både projektgruppen samt företaget var koncept 6, en gummiklädd behållare med symmetri 
och några få detaljer. 
 
Separerarkoncept	

 
Figur 9: Koncept 1 (Iris) 

Separerarkoncept 1 (Iris) hade störst potential att vidareutvecklas och uppskattades av både 
företaget och produktägaren. Mekanismen som skulle separera vattnet och pulvret kunde 
integreras mellan behållaren och botten. Funktionen bestod av en rörformad gummidel som 
skulle sitta fast i sina två ändar och sedan vridas i spår. Då skulle separeringsfunktionen skruvas 
ihop och förslutas. Konceptet kallas Iris för att funktionen har fått inspiration från hur ett öga på 
en människa fungerar.  
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Bottenkoncept	

 
Figur 10: Koncept 6 (Ribbmönster) 

Ett förslag kring att botten av pulverbehållaren skulle vara rundad blev snabbt en standardisering 
inom alla koncept. Anledningen till detta var en optimal flödesväg för vattnet i behållaren, samt 
underlätta vid rengöring då det inte samlas smuts i hörnen. Den rundade botten ska ha stödribbor 
för att stabilisera. 
 

4.3.4. Modelltillverkning - funktionskoncept 
För att projektgruppen skulle få bättre förståelse för hur separeringsfunktionen kunde fungera 
påbörjades en modelltillverkning. Enkla detaljer framställdes med hjälp av additiv tillverkning 
och en ballong fick symbolisera den tänkta gummidelen och nedan visas modellen.  
 

 
Figur 11: Funktionsmodell (Iris) 

 
Figur 12: Mockup 1 
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Figur 12 visar en helhet som består av ett lock, en behållare, en separeringsfunktion och en 
botten. Meningen var att det röda vredet skulle stänga irisen, men då den konstruktionen blev för 
komplicerad för additiv tillverkning valde projektgruppen att montera ballongen direkt på 
behållaren samt botten. Mockupen visades upp för produktägaren och handledaren på företaget 
för att visa att konceptet har potential samt uppfyller majoriteten av produkt- och kundkraven.  
 

 Utveckling på systemnivå 
Efter skisser och urval genomfördes påbörjade projektgruppen modulering i 3D med 
programvaran SOLIDWORKS. Enklare modeller utan ingående detaljer utvecklades med 
hänsyn till kravspecifikationen. 
 

4.4.1. Locket 
 

 
Figur 13: Utveckling av lockkoncept 7 (SideSnap) & koncept 3 (Snap) 

Lockets mest lovande koncept vidareutvecklades. Projektgruppen ville att locket skulle ge ett 
unikt och innovativt intryck samt följa ett specifikt formspråk. Locket skulle snäppa fast över 
kanten och användaren skulle vila sitt finger på fästet för underlättad användning. För övriga 
utvecklade koncept, se bilaga 8. 
 

4.4.2. Behållaren 
 

 
Figur 14: Utveckling av behållarkoncept 6 (Gummigrepp) 

Vid utveckling av behållaren så låg projektgruppens fokus på att göra behållaren enkel, unik och 
fortfarande hålla formspråket. Målet var att utveckla en behållare med ett gummigjutet handtag 
runtomkring med visuell vattenindikation. För övriga utvecklade koncept, se bilaga 8. 
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4.4.3.  Separeraren 
 

 
Figur 15: Illustration av separerarkoncept 1 (Iris) 

Figur 15 visualiserar en vy ovanifrån samt en genomskärning som visar hur förloppet vid 
stängning och öppning ser ut. De två bilderna till vänster i figur 15 visar separeraren i öppet läge. 
Det rosa i figuren är en bild på hur bälgen är tänkt att se ut när användaren stänger separeraren. 
Vid detta tillfälle beslutade projektgruppen, produktägaren och handledaren på företaget att det 
var denna lösning som skulle läggas fokus på. Mockupen skulle redovisas för en konstruktör som 
skulle påbörja konstruktionsarbetet, detta då projektgruppens fokus skulle ligga på 
vidareutveckling av produktens andra komponenter.  
 

4.4.4. Botten 
 

 
Figur 16: Utveckling av bottenkoncept 6 (Ribbmönster) 

Som tidigare nämnt beslutade projektgruppen att insidan av bottendelen skulle vara rundad, av 
diverse skäl. För att stödja upp konstruktionen av botten så utformades ett ribbmönster. För att 
följa separerarens formspråk beslöt projektgruppen att bottens mönster även den skulle vara 
inspirerad av den mänskliga Irisen. För övriga utvecklade koncept, se bilaga 8. 
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 Detaljutveckling 
Då koncepten blivit modellerade valde projektgruppen att inte lägga fokus på detaljer. Nästa steg 
för projektgruppen var att vidareutveckla koncepten samt få dem så produktionsklara som 
möjligt. För projektet betydde detta att detaljutveckla delarna så de blir möjligt att tillverka dem 
via formsprutning. Fokus ligger även på att få alla delar av produkten att passa med varandra. 
 

4.5.1. Locket 
 

 
Vid detaljutvecklingen av locket försökte projektgruppen få formerna och konturlinjerna att hålla 
en rund känsla. Detta då locket skulle se mjukt ut men ändå innehålla några skarpa hörn för att 
infinna en känsla av kvalité och robusthet. Lockets svarta del (korken) är konstruerad för att ge 
användaren en hävarmseffekt vid öppning. Hävarmen bidrar också till att användaren kan placera 
ett finger över läppen för bättre grepp vid användning. 
 

 
Figur 18: Detaljutvecklat lock genomskärning 

För att formsprutning skulle gå att använda som tillverkningsmetod fick projektgruppen tänka 
på att konstruera alla delar med en släppningsvinkel på minst 1,5°. Godstjockleken var också en 
kritisk parameter vi utformningen av locket. En godstjocklek på 2mm användes för att nå bäst 
resultat med formsprutningsmetoden.  
 
  

Figur 17: Detaljutvecklat lock inspirerat av CAD-utvecklade koncept 
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4.5.2. Behållaren 
 

 
Figur 19: Detaljutveckling av behållarkoncept 6 (Gummigrepp) 

Behållaren är tänkt vara cylindrisk och ihålig rakt igenom. Det försvårar produktionen av 
detaljen, då formsprutningen skulle kräva kollapsande kärna. Efter formsprutning av behållaren 
tänker projektgruppen att behållaren kläs med gummigreppet i det urgröpta området.  
 
Vid utveckling av detaljen förstod projektgruppen att komplikationerna med produktionen skulle 
orsaka stora problem. Designen för den undre kanten för gummigreppet skulle göra det omöjligt 
för produkten att lossna ur verktyget. Under diskussion med handledaren på företaget och 
produktägare kom projektgruppen fram till att en kollapsande kärna skulle skapa för höga 
verktygskostnader. För problembeskrivning, se Figur 21 nedan. 
 

   
Figur 20: Genomskärning av behållarkoncept visar problem vid tillverkning 

En lösning på problemet var att utveckla designen för konceptet och flytta ner kanten. Resultatet 
blev en liknande design fast med större möjlighet för tillverkning. Se figur 22 nedan. 
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Figur 21: Vidare detaljutvecklat behållarkoncept 6 (Gummigrepp) 

Tanken med behållarens konstruktion var att vattennivån skulle gå att avläsas genom behållarens 
utsida. Nivån från 100-500ml placerade kring behållarens gummigjutna handtag. För illustration, 
se figur 23 nedan. 
 

 
Figur 22: Illustration av vattennivå samt gummigrepp på detaljutvecklat behållarkoncept 

4.5.3. Separeraren 

 
Figur 23: Detaljutvecklad separeringsfunktion (Iris) konstruerad av Jari Devad 

Konstruktören Jari Devad blev involverad i projektet för att färdigställa separeringskonceptet 
med irisfunktion. Figuren nedan beskriver den generella principen kring hur konstruktionen skall 
fungera. 
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4.5.4. Botten 

 
 

 
Med Jari Devads konstruktion som grund påbörjade projektgruppen integrera deras konstruktion 
till den nya bottendelen. Spåren är konstruerade att följa en bajonett för låsning och öppning av 
bälgen. Ribborna under botten är iris-inspirerade och konstruerade med släppningsvinklar. 
Konstruktionens nederdel blev utvecklad med spår för att styrka semiotiken och underlätta vid 
användning.  
 

4.5.5. Materialval 
Utifrån produktutvecklingsprocessen valde projektgruppen att utföra materialval till de koncept 
som framkommit ur detaljutvecklingsfasen. Som hjälp användes verktyget CES EduPack. För 
att projektgruppen skulle hitta lämpliga material utformades parametrar som grundade sig på 
marknadskrav samt produktkrav. 
 
Projektgruppen valde att utföra tre materialval då de koncept som genererats i 
detaljutvecklingsfasen kräver tre material med varierande egenskaper. Nedan följer de 
parametrar som utformades för koncepten samt grafer från CES EduPack. 
 
Tabell 1: Parametrar för polymerer 
Polymerer 
Låg materialkostnad 
Låg densitet 
Formsprutning  
Inte påverka livsmedel  
Inte påverkas av UV-ljus  
Återvinningsbart 
Återförbrukningsbart 
Miljövänligt 
Klara av diskmaskinsrengöring 
Klara av lättare stötar och 
rispningar. 
Inte påverkas av temperaturer 
mellan -30 till 80° Celsius 

Figur 24: Detaljutvecklat bottenkoncept 6 (Ribbmönster) 
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Figur 25: Materialvalsgraf – Resultat utifrån parametrar 

Materialen som återstod när parametrarna applicerades i programmet var de som visas i figuren 
ovan. Figur 25 är en graf med densiteten på y-axeln och kilopriset på x-axeln. Projektgruppen 
granskade de fem material som är illustrerade med respektive namn i figur 25 och kom fram till 
att Polypropen (PP) var de material som lämpade sig bäst. PP var den plast som uppfyllde alla 
parametrar och var även den billigaste samt lättaste polymeren. Projektgruppen valde PP med 
förhoppningen om att materialet skulle fungera att tillverka locket, korken, behållaren, ringen, 
botten samt gallret av. Dessa komponenter är tänkta att formsprutas och kräver de egenskaperna 
som materialet erbjuder. 
 
Gummigreppet som projektgruppen vill ha runt behållaren skulle bestå av något slags gummi 
som var tvunget att klara vissa parametrar. Nedan följer parametrarna som projektgruppen 
utformade. 
 
Tabell 2: Parametrar för gummigreppet 
Elastomer 
Formsprutning 
Låg materialkostnad 
Låg densitet 
Inte påverkas av UV-ljus 
Återvinningsbart 
Återförbrukningsbart 
Miljövänligt 
Klara av diskmaskinstvätt 
Klara av lättare stötar och 
rispningar 
Inte påverkas av temperaturer 
mellan -30° till 80° Celsius  

 
Genom att studera olika material i CES EduPack utifrån de parametrar som utformades fick 
projektgruppen fram materialet Polyisoprene (Isoprene). Material används ofta på detaljer som 
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behöver mer grepp och som hade förmågan att kunna formsprutas eller formgjutas. De maximala 
temperaturerna som materialet kan fungera i var långt över värdena som projektgruppen satt upp 
i parametrarna. En nackdel med materialet är att parametrarna återvinningsbar samt miljövänlig 
kan bli svårt att uppnå. 
 
Bälgen som sitter placerad inuti separeraren behövde vara tillverkad av ett annat material än de 
projektgruppen fått fram som alternativ för de övriga komponenterna. Nedan följer 
projektgruppens utformade parametrar för bälgen. 
 
Tabell 3: Parametrar för Bälgen 
Inte påverka livsmedel 
Återvinningsbart 
Återförbrukningsbart 
Miljövänligt 
Inte påverkas av temperaturer 
mellan -30° till 80° Celsius 
Klara av diskmaskinstvätt 
Låg materialkostnad 
Låg densitet 
Klara av töjning och vridning 

 
Utifrån de parametrar som utformades för bälgens material studerade projektgruppen olika 
material i CES EduPack och fick fram att Naturligt gummi (Latex) var ett material som bälgen 
kunde bli tillverkad av. Projektgruppen hade inga värden på hur mycket materialet skulle klara i 
olika belastningstester, materialvalet grundade sig på att projektgruppen studerat andra produkter 
som har liknande rörelser av materialet. Andra produkter som använder Naturligt gummi är 
gummihandskar, kondomer och gummiband. Deras egenskaper speglade bälgens önskade 
egenskaper.  
 

 Testning och vidareutveckling 
I kommande fas 3D-printade projektgruppen ut alla komponenter till shakern för att undersöka 
hur produktens utformning var ergonomiskt anpassat och för att studera detaljer. Detaljer 
diskuterades med produktägaren och handledaren på Northpoint AB där en gemensam 
överenskommelse kring vilka detaljer som skulle omkonstrueras. Nedan följer en djupare inblick 
i hur de olika komponenterna som krävde vidareutveckling utvecklades.  
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4.6.1. Locket 
 

 
Figur 26: Vidareutveckling av korken 

Projektgruppen ansåg att korken man stänger shakern med inte var optimalt konstruerad för att 
ge ett bra grepp när produkten användes. Då utvecklade projektgruppen ett friktionsgrepp på den 
sidan där tummen kommer pressa upp korken. För illustration, se figur 26 ovan.  
 

 
Figur 27: Vidareutveckling locket 

Locket vidareutvecklades genom att tillföra en tunn tätningsvägg på insidan för att optimera 
tätheten när locket monteras på behållaren. För att tätningsväggen skulle bli tillräckligt stabil 
konstruerades ribbor på insidan.  
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4.6.2. Botten 
 

 
Figur 28: Vidareutveckling botten 

De ribbmönster som tidigare gav stöd till produktens botten beslutade projektgruppen att ta 
bort. Beslutet togs vid diskussion med projektägaren samt handledare från företaget. 
Anledningen till beslutet var att funktionen ansågs onödig då bland annat materialkostnader 
skulle öka samt bidrog till att produkten gav fel utstrålning.  
 

4.6.3. Nytt koncept 
 

 
Figur 29: Nytt koncept 

För att projektets alla målgrupper skulle tillfredsställas utvecklades ett liknande koncept där 
separeringsfunktionen var exkluderad. Det nya konceptet grundade sig på den befintliga 
konstruktion, med en kombinerad behållare samt botten. Tanken med konceptet var att 
implementera konstruktionen på en annars standardiserad shaker.  
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4.6.4. Galler 
 

 
Figur 30: Galler 

Som tidigare nämnt i 4.3.2 Konceptgenerering brukar traditionella shakers innehålla ett galler 
som hjälper till att blanda pulver med vätska. Projektgruppen valde att inte lägga för stor fokus 
på denna del, då det inte ansågs vara en betydande del av produktens helhet. Projektgruppen 
kände ändå att delen kunde utvecklas från det traditionsmässiga rutmönstret till något mer 
kreativt och konstruerade ett Iris-inspirerat filter. Se figur 30 ovan.  
 

4.6.5. Testning – Simuleringar 
För att projektgruppen skulle få en uppfattning om hur stor påfrestning korken på locket klarade 
utfördes en FEM-analys i SOLIDWORKS. Simuleringen utfördes enbart på korken då 
projektgruppen ansåg att det var den mest kritiska detaljen. 
 

 
Figur 31: Mesh och randvillkor 

Projektgruppen valde att fixera korken som fäster mot locket. Detta kan visualiseras i figur 31 
grönmarkerat på undersidan. En kraft applicerades över en yta på undersidan av läppen för att 
illustrera användning. I figur 31 visualiseras det med lila pilar. Inställningarna för meshet som 
användes i simuleringen finns i tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4: Meshstorlek Korken 
Mesh storlek 
max/min (mm) 

0,8/0,04 
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Tabell 5: Materialdata 
Material Sträckgräns (MPa) Brottgräns (MPa) 
Polypropen (PP) 28 40 

 

 
Figur 32: Spänningsplott av Korken med tillhörande färgskala och värden 

Ovan visualiseras resultatet samt randvillkoren från simuleringen som projektgruppen 
genomförde. Figuren visar ovansidan av korken samt undersidan och en tillhörande färgskala på 
de värden som uppkom. Enligt simuleringen uppkom spänningen till sträckgränsen på de 
rödmarkerade områden som syns i figuren. 
  

4.6.6. Testning - Volymer 
Från projektägaren beskrevs specifika volymer för produktens olika delar. Styrdokumentet 
beskrev att behållaren skulle rymma 0,5L samt att botten skulle rymma 0,2L vätska. Utifrån dessa 
restriktioner utvecklade projektgruppen de båda detaljerna och simulerade volymen i 
SOLIDWORKS. Mätningarna från volymberäkningen visualiseras i tabell 6 nedan.  
 
Tabell 6: Volymberäkning 
Del	 Volym	(cm^3)	 Liter	
Behållare	 543,7	 0,544	
Botten	 202,1	 0,202	
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4.6.7. Testning – Prototypframtagning 
För att undersöka passformer, storlek, ergonomi och volym valde projektgruppen att utföra 
prototypframtagning. Prototyperna producerades med hjälp av additiv tillverkning. Utifrån de 
delarna som producerades fick projektgruppen fram en prototyp, se figur 33 nedan. 
 

 

Figur 33: Prototyp från additiv tillverkning 
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5. RESULTAT 
Utifrån produktutvecklingsprocessens faser har projektgruppen med godkännande av handledare 
på Northpoint AB samt produktägare utvecklat ett slutgiltigt koncept Eyeris. Eyeris är framtagen 
och ihopkomponerad genom utveckling av produktens olika delar. Nedan beskrivs projektets 
resultat samt produktens design och funktion med text, visuella bilder samt simuleringar.  
 

 Slutgiltigt koncept - Eyeris 

 
 
Figur 34: Slutgiltigt resultat av konceptet Eyeris 
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5.1.1. Funktionsbeskrivning 
Steg	1	
I steg 1 tillförs kosttillskottet till pulverbehållaren, vilket är sammansatt av separeraren och 
botten. Figuren nedan beskriver processen. 

 
Figur 35: Visualiserad pulvertillförsel 

Steg	2	
Separeringsringen skruvas ner i sin gänga och försluter pulverbehållaren. I stängt läge hakar 
separeringsringen och botten i varandra och fästs i en bajonett. Pulverbehållaren ska då vara tät 
med hjälp av den elastiska bälgen.  

 
Figur 36: Stängd pulverbehållare 

Steg	3	
Pulverbehållaren monteras på behållaren med hjälp av de konstruerade gängorna.  

 
Figur 37: Montering av pulverbehållare på shaker 
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Steg	4	
Vattnet fylls i behållaren och bälgen separerar vattnet från pulvret.   

 
Figur 38: Genomskärning av botten och behållaren 

Steg	5	
Bottendelen vrids för att öppna bälgen (separeraren). Detta utförs med ett simpelt vrid då 
bajonetten lossas och bottendelen skruvas ned genom sin gänga. 

 
Figur 39: Visualiserad vridning av bottendelen 

Steg	6	
Då steg 5 utförs öppnas den elastiska bälgen och vätskan i behållaren blandas med pulvret i 
pulverbehållaren. Vid det öppna läget hakar bottendelen och separeraren i ytterligare en bajonett.  
 

 
Figur 40: Visualiserad blandning av kosttillskott och vatten 
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5.1.2. Locket 
Det slutgiltiga konceptet för locket resulterade i en utveckling av koncept 7 (SideSnap) och 
koncept 3 (Snap) med lite inspiration av koncept 1 (Wave). Det var alltså en blandning av idér 
som förenades och resulterade i det slutgiltiga konceptet. För detaljritning av locket, se bilaga 9. 
Nedan följer olika vyer på locket samt dess detaljer. 
 

 
Figur 41: Slutgiltigt koncept för locket – Vy 1 

 
Figur 42: Slutgiltigt koncept för locket - Vy 2 

 
Figur 43: Slutgiltigt koncept för locket - Vy 3 

 
Figur 44: Slutgiltigt koncept för locket - Genomskärning 
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5.1.3. Behållaren 
Det slutgiltiga konceptet för behållaren resulterade i en utveckling av koncept 6 (Gummigrepp) 
där utvecklingen inspirerats av idéer från snarlika koncept. För detaljritning av behållaren, se 
bilaga 9. Nedan följer olika vyer på behållaren samt dess detaljer. 
 

   
Figur 45: Behållare utan gummigrepp - Vy 1  Figur 46: Behållare med gummigrepp - Vy 1 

 

   
Figur 47: Behållare utan gummigrepp - Vy 2  Figur 48: Behållare med gummigrepp - Vy 3 
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5.1.4. Separeraren 
Tillsammans med produktägare och handledare tog projektgruppen beslutet om att 
separerarkoncept 1 (Iris) skulle vidareutvecklas och konstrueras. Projektgruppen skissade 
ritningar och framställde funktionsprototyper på separeringsfunktionen som sedan konstruerades 
av Jari Devad. Nedan följer olika vyer på Separeraren samt dess detaljer. 
 
 

   
Figur 49: Genomskärning av separeraren i öppet läge Figur 50: Genomskärning av separeraren i stängt läge 

 

  
Figur 51: Genomskärning av separeringsring - Vy 1  Figur 52: Genomskärning av separeringsring - Vy 2 
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5.1.5. Botten 
Ur konceptutvärderingen beslöt projektgruppen att koncept 6 (Ribbmönstret) skulle utvecklas 
med en rundad botten. Vid vidareutvecklingsfasen beslutade projektgruppen att ribbmönstret inte 
skulle inkluderas (Se 4.6.2. Botten för mer information) via överenskommelse med produktägare 
samt handledare. För detaljritning av botten, se bilaga 9. Nedan följer olika vyer på botten samt 
dess detaljer. 
 

   
Figur 53: Botten - Vy 1   Figur 54: Botten - Vy 2 

 

   
Figur 55: Botten - Vy 3                Figur 56: Botten - genomskärning 
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5.1.6. Galler 
Produktens galler är konstruerat för att efterlikna separeringsfunktionen. För detaljritning av 
gallret, se bilaga 9. Nedan följer olika vyer på gallret samt dess detaljer. 
 

  
                      Figur 57: Galler - Vy 1                     Figur 58: Galler - Vy 2 

 

 
Figur 59: Galler - Vy 3 
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 Nytt Koncept 
I punkt 4.6.3. Nytt Koncept beskrev projektgruppen att ett nytt koncept skulle utvecklas för att 
projektets alla målgrupper skulle tillfredsställas. Det nya konceptet grundade sig på den 
befintliga designen, fast exkluderade separeringsfunktionen. Nedan följer olika vyer på det nya 
konceptet samt dess detaljer. 
 

   
          Figur 60: Nytt koncept - Vy 1               Figur 61: Nytt koncept - Vy 2 

 

   
          Figur 62: Nytt koncept - Vy 3              Figur 63: Nytt koncept - Vy 4 
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 Simulerad formsprutning av slutgiltigt koncept 
För att projektgruppen skulle vetskap om deras slutgiltiga koncept skulle gå att tillverka utfördes 
simuleringar i SOLIDWORKS Plastics. Simuleringarna utfördes på grundläggande nivå för att 
se om programmet godkände detaljen formsprutning. Simuleringen skulle då visa om 
projektgruppen konstruerat detaljerna utifrån DFM-metodiken. Viktigt att komma ihåg var att 
resultatet av simuleringen inte motsvarar en verklig formsprutning då andra faktorer påverkar 
resultatet i verkligheten. Det programmet gjorde var att ge en grundläggande förståelse till om 
detaljen skulle kunna formsprutas.  
 

5.3.1. Locket 
Locket till höger i figur 64 visar en simulering som indikerar med rött om det finns några 
svårigheter med att fylla materialet i verktyget. Enligt simuleringen uppstod det inga problem 
vid injiceringen när projektgruppen valde att placera ingötet centrerat på ovansidan av detaljen 
vilket syns i figuren med en lite gul prick. Projektgruppen fick även fram hur lång tid det skulle 
ta att formspruta detaljen vilket visas i till vänster i figur 64. Enligt simuleringen skulle processen 
genomföras på 1,45 sekunder med ett injektionstryck på 10,5 MPa vilket motsvarade ett tryck 
mindre än 66 % av det maximala injektionstrycket. Simuleringsverktyget indikerade att 
körningen av detaljen skulle bli lyckad. 
 

 
Figur 64: Simulerad formsprutning av lock  
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Korken till höger i figur 65 visar en simulering som indikerar med rött om det finns några 
svårigheter med att fylla materialet i verktyget. Enligt simuleringen uppstod det inga problem 
vid injiceringen när projektgruppen valde att placera ingötet centrerat på undersidan av detaljen 
vilket syns i figuren med en lite gul prick. Projektgruppen fick även fram hur lång tid det skulle 
ta att formspruta detaljen vilket visas i till vänster i figur 65. Enligt simuleringen skulle processen 
genomföras på 1,7 sekunder med ett injektionstryck på 9,9 MPa vilket motsvarade ett tryck 
mindre än 66 % av det maximala injektionstrycket. Simuleringsverktyget indikerade att 
körningen av detaljen skulle bli lyckad. 
 

 
Figur 65: Simulerad formsprutning av korken 

5.3.2. Behållaren 
Behållaren till höger i figur 66 visar en simulering som indikerar med rött om det finns några 
svårigheter med att fylla materialet i verktyget. Enligt simuleringen uppstod det inga problem 
vid injiceringen när projektgruppen valde att placera ingötet centrerat på utsidan av detaljen 
vilket syns i figuren med en lite gul prick. Ingötet är placerat i ett område som sedan ska täckas 
med ett gummihölje, det vill säga ingötet kommer senare att döljas. Ingötet är placerat utifrån 
den teori som studerats kring formsprutning.  
 
Utformningen av detaljen bidrar vid formsprutning att en söm kommer bildas där materialet möts 
i formen. Sömmen kommer uppstå på motsatt sida från ingötet. Sömmen kommer till största del 
att döljas av det tänkta gummihöljet. Ingötet är placerat så att sömmen inte går igenom 
volymindikationen.  
 
Projektgruppen fick även fram hur lång tid det skulle ta att formspruta detaljen vilket visas till 
vänster i figur 66 nedan. Enligt simuleringen skulle processen genomföras på 1,98 sekunder med 
ett injektionstryck på 20,0 MPa vilket motsvarade ett tryck mindre än 66 % av det maximala 
injektionstrycket. Simuleringsverktyget indikerade att körningen av detaljen skulle bli lyckad. 
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Figur 66: Simulerad formsprutning av behållaren 

5.3.3. Separeraren 
Separeringsringen till höger i figur 67 visar en simulering som indikerar med rött om det finns 
några svårigheter med att fylla materialet i verktyget. Enligt simuleringen uppstod det inga 
problem vid injiceringen när projektgruppen valde att placera ingötet centrerat på utsidan av 
detaljen vilket syns i figuren med en lite gul prick. Ingötet är placerat utifrån den teori som 
studerats kring formsprutning.  
 
Utformningen av detaljen bidrar vid formsprutning att en söm kommer bildas där materialet möts 
i formen. Sömmen kommer uppstå på motsatt sida från ingötet. 
 
Projektgruppen fick även fram hur lång tid det skulle ta att formspruta detaljen vilket visas till 
vänster i figur 66 nedan. Enligt simuleringen skulle processen genomföras på 3,48 sekunder med 
ett injektionstryck på 8,1 MPa vilket motsvarade ett tryck mindre än 66 % av det maximala 
injektionstrycket. Simuleringsverktyget indikerade att körningen av detaljen skulle bli lyckad. 
 

 

Figur 67: Simulerad formsprutning av separeringsringen 
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5.3.4. Botten 
Botten till höger i figur 68 visar en simulering som indikerar med rött om det finns några 
svårigheter med att fylla materialet i verktyget. Enligt simuleringen uppstod det inga problem 
vid injiceringen när projektgruppen valde att placera ingötet centrerat på undersidan av detaljen 
vilket syns i figuren med en lite gul prick. Projektgruppen fick även fram hur lång tid det skulle 
ta att formspruta detaljen vilket visas i till vänster i figur 68. Enligt simuleringen skulle processen 
genomföras på 2,29 sekunder med ett injektionstryck på 10,2 MPa vilket motsvarade ett tryck 
mindre än 66 % av det maximala injektionstrycket. Simuleringsverktyget indikerade att 
körningen av detaljen skulle bli lyckad. 
 

 
Figur 68: Simulerad formsprutning av botten 

5.3.5. Galler 
Gallret till höger i figur 69 visar en simulering som indikerar med rött om det finns några 
svårigheter med att fylla materialet i verktyget. Enligt simuleringen uppstod det inga problem 
vid injiceringen när projektgruppen valde att placera ingötet centrerat på undersidan av detaljen 
vilket syns i figuren med en lite gul prick. Projektgruppen fick även fram hur lång tid det skulle 
ta att formspruta detaljen vilket visas i till vänster i figur 69. Enligt simuleringen skulle processen 
genomföras på 0,33 sekunder med ett injektionstryck på 20,2 MPa vilket motsvarade ett tryck 
mindre än 66 % av det maximala injektionstrycket. Simuleringsverktyget indikerade att 
körningen av detaljen skulle bli lyckad. 
 

 
Figur 69: Simulerad formsprutning av gallret 
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5.3.6. Nytt Koncept 

Det nya konceptet till höger i figur 70 visar en simulering som indikerar med rött om det finns 
några svårigheter med att fylla materialet i verktyget. Enligt simuleringen uppstod det inga 
problem vid injiceringen när projektgruppen valde att placera ingötet centrerat på undersidan av 
detaljen vilket syns i figuren med en lite gul prick. Projektgruppen fick även fram hur lång tid 
det skulle ta att formspruta detaljen vilket visas i till vänster i figur 70. Enligt simuleringen skulle 
processen genomföras på 3,5 sekunder med ett injektionstryck på 28,1 MPa vilket motsvarade 
ett tryck mindre än 66 % av det maximala injektionstrycket. Simuleringsverktyget indikerade att 
körningen av detaljen skulle bli lyckad. 
 

 
Figur 70: Simulerad formsprutning av nytt koncept 
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6. ANALYS 
I nedanstående kapitel analyseras och diskuteras de frågeställningar som ligger till grund för 
examensarbetet. Därefter analyseras kravspecifikationen mot det slutgiltiga konceptet Eyeris. 
 

 Svar på frågeställningar 
1. Hur utvecklar man en tilltalande samt ergonomisk shaker? 

För att utveckla en shaker som en användare utan svårigheter ska bruka krävs det att 
parametrarna enligt teorin om ergonomi följs. En ergonomiskt anpassad produkt ska 
utvecklas med hänsyn till användaren och dess funktionalitet. Produkten som utvecklats 
under projektet ska brukas med händerna och då har de mänskliga aspekterna legat i fokus 
genom produktutvecklingen. Som nämns i kap. 3.7. Ergonomi ska produkter säkerställa 
bekvämlighet vid utfört arbete. Därför har projektgruppen strävat efter en produkt som är 
bekväm att använda.  
 
Att utveckla en produkt som är tilltalande för en varierande skara människor är en svår 
uppgift och är praktiskt taget omöjligt. Det finns därför inget konkret svar på hur man 
utvecklar en tilltalande shaker. Produktens designkoncept är tänkt att följa ett enkelt och 
stilrent formspråk där produkten i sig är unik, men inte sticker ut för mycket. Anledningen 
till detta är att produkten skall kunna kombineras med andra vardagsprodukter. 

 
2. Hur underlättar man blandningen av kosttillskott för användarna? 

Att underlätta blandningen av kosttillskott kan för användarna utföras på olika sätt. Ett 
sätt som underlättar för användarna är via det utvecklade konceptet Eyeris som 
projektgruppen konstruerat. Istället för att blanda pulver för hand då lösa komponenter 
behöver hanteras så bidrar konceptet Eyeris till att användaren enkelt kan blanda 
kosttillskott direkt vid behov.  
 

3. Hur formsprutar man produkter i plast för optimalt resultat? 
För att producera produkter via formsprutning är det viktigt att följa teorin kring 
formsprutning. Som tidigare nämnt i 3.1.1. Formsprutning samt 3.2.1. Manufacturing 
(DFM) ska produktutvecklingen bidra till underlättning av produktionen. Beroende på 
vart ingötet placeras samt hur utformningen av detaljen ser ut så kommer det bidra till 
förbättrat eller försämrat resultat. Utformningen av detaljen ska bland annat innehålla 
släppningsvinklar, liknande godstjocklek och helst inga skarpa hörn för optimalt resultat. 
Temperaturen och trycket i verktyget är även bidragande faktorer för resultatet. Utifrån 
teorin om formsprutning samt DFX-metoderna har projektgruppen utvecklat 
designkonceptet Eyeris 
 

4. Hur utvecklar man en shaker så att produkten är enkel att underhålla? 
Underhållet av produkter ser olika ut beroende på dess användningsområden. Till 
exempel kräver en bilmotor andra underhållsmetoder än en kaffekokare. Underhåll av 
plastdetaljer och hushållsprodukter handlar i stor mån om rengöring. Materialval är då en 
viktig parameter att ha i åsyn vid produktutvecklingen. Att välja rätt material till 
produkten är av stor vikt för att undvika oönskad doft eller missfärgning vid användning. 
För att underlätta rengöringen av plastdetaljer är det dessutom positivt om produkten 
tillåter maskindisk, det betyder att materialets temperaturegenskap är en parameter som 
kräver uppsikt under materialvalsfasen. Produktens utformning blir även avgörande för 
hur underhållet av detaljen kommer ske. Detaljer med trånga utrymmen försvårar 
rengöringen medan detaljer med öppna ytor bidrar till underlättad rengöring.  
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 Resultat ställt mot kravspecifikation 
Produkten utvecklades utifrån den kravspecifikation som projektgruppen utformade i startskedet 
av projektet. För att visualisera resultatet av produkten via uppfyllelse av kravspecifikation har 
de punkter som uppfyllts markerats med en bockad ruta. De krav eller behov som projektgruppen 
är osäkra om de uppfyllt eller inte har lämnats blankt.  
 
Marknadskrav: 

þ Shakern ska tillverkas i miljöcertifierat material 
o Shakern ska bli godkänd för att vara i kontakt med livsmedel 
o Materialet ska vara återvinningsbart 
þ Shakern ska ha ett rimligt pris bland konkurrenter på marknaden 
 

Kundbehov: 
þ Shakern ska vara ergonomiskt anpassad för den mänskliga handen 
þ Shakern ska infinna en känsla av hög kvalité 
þ Shakern ska finnas i olika färger 
o Shakern ska finnas i olika storlekar 
þ Shakern ska vara enkel att rengöra 
þ Shakern ska kunna blanda kosttillskott 
þ Shakern ska kunna användas som vattenflaska 
þ Shakern ska vara tät 

 
Produktkrav: 

þ Shakern ska göra det möjligt att förvara kosttillskott 
þ Shakern ska kombinera både design och mekanism på ett mjukt sätt 
þ Shakern ska ha en unik design 
þ Drickmynningen ska ha diametern 30mm 
þ Shakern ska kunna rymma 0,5 liter vätska 
þ Förvaringsutrymmet ska vara 0,2 liter 
þ Förtäring av vatten och kosttillskottsblandning ska fungera separat 
þ Shakern ska vara ergonomiskt utformad 
þ Shakern ska vara attraktiv och exklusiv i sin utformning 
þ Shakern ska kunna blanda kosttillskott utan att komponenter plockas isär eller tas bort 
þ Shakerns alla komponenter ska kunna köras i diskmaskin 
o Shakern ska finnas i olika storlekar 
þ Shakern ska inte påverkas av UV-ljus 
þ Shakern ska vara konstruerad så att den kan tillverkas genom formsprutning. 
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7. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Projektarbetet resulterade i ett designkoncept kallat Eyeris. Även fast konceptet var väl 
konstruerat finns det möjligheter till förbättring värda att poängtera. Följande kapitel 
innehåller en allmän diskussion kring projektet samt slutsatser och rekommendationer för 
projektets framtid. 
 

 Diskussion 
Projektarbetet har varit speciellt givande då det har varit ett verkligt projekt. Vi har jobbat mycket 
utanför examensarbetet åt företaget med kommunikation och beskrivningar till leverantörer. Det 
har gett oss en större förståelse för hur ingenjörsyrket fungerar rent praktiskt. Då produktägaren 
har varit delaktig i processen har vi hamnat i möten där idéer har diskuterats och analyserats 
kontinuerligt. Våra idéer och lösningar har setts med andra ögon vilket vi tror har bidragit till ett 
lyckat resultat. 
 
Projektet grundade sig på att en separeringsfunktion skulle separera kosttillskott och vatten, 
därför lades stort fokus på att lösa det problemet tidigt i projektet. När vi kommit fram till en 
lösning så lades konstruktionsarbetet över på en konstruktör. Detta bidrog till att vi fick mer tid 
till utformningen av produkten i sin helhet. Hade inte konstruktören anlitats tror vi produktens 
design blivit bristfällig. 
 
Vi tycker att det har varit givande att utföra examensarbetet tillsammans då vi har kunnat 
diskutera möjligheter och problem men även hjälp varandra i svåra situationer. Ibland har vi stött 
på konflikter då individernas åsikter skiljer sig men konflikterna kan även ha varit till en fördel 
då diskussioner skapats och alternativa lösningar på problemen utvecklats. 
 

 Slutsatser och rekommendationer 
Då projektet var slutfört uppstod konfunderingar om hur optimal den utvecklade 
separeringsfunktionen egentligen kommer bli. Det slutgiltiga konceptet Eyeris utvecklades till 
att separeringsfunktionen var ansluten till bottendelen och bildade då en pulverbehållare. Detta 
bidrog till att utan pulverbehållaren kan inte produkten användas för enbart vattenförtäring då 
produkten saknar en permanent botten.  
 
En lösning på problemet skulle kunna vara en omstrukturering av produktens konstruktion. 
Separeringsfunktionen skulle istället kunna fästas mellan behållaren och separeringsringen 
vilket skulle betyda att bälgen inte längre blir avtagbar. Således skulle bajonett-konstruktionen 
placeras på behållaren och gäng-konstruktionen på botten. Denna omkonstruktion skulle även 
bidra till ett möjligt förvaringskoncept för bottendelen där flertal av samma detalj skulle kunna 
staplas på varandra. 
 
Projektgruppen rekommenderar att en vidareutveckling utförs kring lösningar som gör att 
shakern inte läcker. Utifrån de undersökningar som projektgruppen gjorde i förstudien (kap. 
4.1) så är tätningen en viktig faktor som många konkurrenter inte har lyckats lösa. Korken som 
fäster i locket kan vidareutvecklas med en bättre typ av tätningsfunktion då den nu bara fäster 
en kant i en skåra. Projektgruppen tror också att tätningen av locket mot bägaren går att 
utveckla bättre, då konceptet nu bara har en tätningsvägg som ligger på insidan. 
Tätningsväggen bidrar till en ökad täthet mellan bägaren och locket, men om shakern utsätts 
för påfrestningar finns det en risk att vätska läcker ut då det endast är plast mot plast vid 
kontakten mellan bägaren och locket. Projektgruppens idé på en vidareutveckling av locket 
skulle vara att infoga en gummiring som fästs i botten av skåran mellan tätningsväggen och 
gängorna på locket. 
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Delarna som inte fullständigt konstruerades av studenterna inom projektgruppen tycker vi 
kräver översikt. Konstruktionen på bottendelen följer inte teorin kring formsprutning till fullo 
och därför tror vi det kan försämra resultatet vid produktion.  
 
Konceptet Eyeris är utvecklad enligt DFE-metoden och fokus har varit på att utveckla 
produkten med återvinningsbart material. Största delen av produkten är tänkt tillverkas av PP, 
vilket är ett återvinningsbart material. Resterande delar av produkten (gummigrepp och bälg) är 
tänkt att tillverkas av material som vi ännu inte fått förståelse för om de är återvinningsbara 
eller inte. Som marknadskravet påstår i kravspecifikationen ska produkten bli godkänd för att 
vara i kontakt med livsmedel. Detta är en intressant frågeställning som ligger utanför våra 
avgränsningar.  
 
Som kravspecifikationen antyder ska produkten finnas tillgänglig i olika storlekar, dels enligt 
kundbehoven men även produktkraven. Det slutgiltiga konceptet Eyeris kan konstrueras till 
olika storlekar genom mindre geometriska förändringar. Detta skapar nya frågeställningar kring 
hur vida projektet stödjer produktion av flera storlekar av produkten. Varierande storlekar 
kommer resultera i fler verktyg. 
 
Under projektarbetet har vi lärt oss att ett produktutvecklingsarbete underlättas om en 
produktutvecklingsprocess följs. Då detta projektarbete gick parallellt med ett verkligt uppdrag 
kunde vi se skillnader på hur processerna fortlöpte. Vi försökte sträva efter att följa 
produktutvecklingens faser vilket vi tror bidrog till att arbetet fick en bra struktur samt följde 
en röd tråd genom processen. Vi rekommenderar därför andra produktutvecklare att följa någon 
typ av produktutvecklingsprocess.  
 
Då företagets behov uppfylldes och konceptet Eyeris valdes för vidare granskning och 
prototypframtagning samt planeras för produktion och försäljning så rekommenderar vi att man 
skapar ett mönsterskydd på designen för att skydda dess utformning. Detta skulle också 
säkerställa att vi inte har gjort något designintrång.  
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