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Förord 
Vi vill framföra ett tack till alla som har hjälpt oss med vårt examensarbete. Framförallt vill vi 
tacka vår handledare Ragnar Tengstrand, som genom veckovisa möten gett snabb feedback 
när vi undrat något, och vår kontaktperson på Innova, Pontus Almberg. Pontus har snabbt 
hjälpt oss med priser och konstruktionsritningar på LCD-skärmar. Ett stort tack går ut till 
Bengt Gustavsson och Nils-Gunnar Lindh som har varit mycket hjälpsamma under 
modellframställningsfasen. Vi vill även framföra ett tack till alla som har bidragit med idéer 
och förslag till lösningar. Tack! 

 



IDPPOPEXC:07:17   
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand  

Sammanfattning 
Rapporten Designstudie av beställningsautomat -anpassad för drive through- behandlar 
arbetet från produktutveckling till modellframställning. Den uppgift som gruppen tagit sig an 
gäller utveckling och design av en automat anpassad för användning i en drive through. Hela 
arbetet är ett examensarbete inom Produkt och Processutveckling (kurskod: KN1060) vid 
Institutionen för Design och Produktutveckling på Mälardalens högskola. 
Produktutvecklingen gäller en automat anpassad för användning i en drive through, i 
produktutvecklingen ingår val av material, produktionsmetod, utformning samt 
konceptmodeller. Arbetet har utförts med en funktionsanalys och intervjuer som grund. 
Utifrån dessa dokument har sedan flertalet koncept kunnat utvecklas. Med stöd av ett antal 
utvecklingsverktyg har ett urval kunnat göras för att slutligen mynna ut i ett enda slutgiltigt 
koncept. 

Jämförelser och urval av koncept har genomförts med hjälp av ett antal utvecklingsverktyg; 
QFD-analys (Quality Function Deployment), FMEA-analys (Failure Mode Effect Analysis) 
och Pugh-matris. Dessa verktyg har även varit till stor hjälp när det kom till att kvalitetssäkra 
arbetet. Under arbetets gång har en nära dialog med handledare förts för att säkerställa att 
arbetsprocessen flutit i rätt riktning. 

Resultatet av detta arbete blev en modell i skala 1:4 som visar vilket utseende automaten får 
och vilka funktioner den kan ha. Modellen visar inte hur programvaran kommer att fungera. 
Den andra delen av resultatet är själva arbetet i sig som visar på hur produkten kan förenkla 
beställningen för användaren samt avlasta restaurangpersonalens arbete. 

För fortsatt arbete med detta projekt bör ytterligare undersökningar och djupare 
konstruktionsarbete genomföras. I det djupare konstruktionsarbetet bör elektronikkonstruktion 
tas med i beräkningarna. Det bör också läggas ner mycket tid på att utveckla programvaran så 
att den underlättar beställningar för såväl restaurangkund som personal. 

_____________________   _____________________ 
Mikael Davidsson    Andreas Gustafsson 
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1 Inledning 
Målet med examensarbetet var att ta fram en ny automat som kan användas för att beställa 
mat i drive through vid hamburgerrestauranger och dylikt. Automaten kommer att placeras 
utomhus så vädertålighet är ett måste. När designen på automaten var färdigframtagen så 
gjordes även en modell. Modellen tillverkades på grund av ekonomiska och 
tillverkningstekniska skäl i skala 1:4 (se punkt 3.5).  

1.1 Bakgrund 
Kursen KN1060, Examensarbete för produkt- och processutveckling med inriktning design är 
den slutgiltiga kursen för att visa på de kunskaper som inhämtats under studietiden. Under 
projektets gång skall gruppen använda sig av olika utvecklingsverktyg som inlärts i tidigare 
kurser. Medlemmarna i gruppen skall visa att de på ett bra sätt kan tolka de resultat som 
verktygen ger, samt att slutligen omvandla dessa resultat till en fysisk modell. 

Ursprungligen skulle detta projekt göras mot företaget Thea Tandhälsa i Västerås. Uppdraget 
var då att utveckla en ny produkt för dem. På grund av strävan mot olika mål avslutades 
samarbetet med företaget. Gruppen beslutade sig då att fortsätta projektet med en annan 
produkt och utan ett specifikt företag. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att befästa de kunskaper som erhållits under studieåren och visa på att 
dessa kan tillämpas på ett professionellt sätt. Gruppen skall kunna använda sina kunskaper för 
att föra projektet från pappret till den fysiska modellen. 

1.3 Problemformulering 
Uppgiften går ut på att designa en automat som kan användas för att beställa mat vid 
snabbmatskedjor som har drive through. Produkten kommer att underlätta för både beställaren 
och personalen som jobbar inne i restaurangen. Det problem som gruppen var tvungen att 
tänka på under framtagandet var att automaten skulle kunna placeras utomhus. På grund av 
den miljö som automaten ska stå i behöver den tåla kyla, värme och regn samt vara 
stöldsäker. För att funktionen med produkten ska fungera behöver den vara anpassningsbar 
till att fungera för både mindre personbilar och större bilar som till exempel SUV:s. För mer 
detaljerad information om de olika kraven se kravspecifikationen (bilaga 1). Slutligen 
kommer ett kostnadsförslag att läggas fram. Denna kostnad kommer att vara rent 
materialbaserad och kommer inte att ta upp mjukvara eller efterbehandling. 

1.4 Mål 
Målet är att genom användning av tidigare inlärda produktutvecklingsverktyg designa en ny 
drive through automat för användning vid en snabbmatsrestaurang. Projektet skall leda fram 
till framtagningen av en modell av det koncept som valts ut. Denna modell skall visas upp i 
samband med presentationen av examensarbetet. Effektmål för detta projekt är att öka 
användarvänligheten för användaren samt att avlasta personalens arbete. 

1.5 Målgrupp 
Den målgrupp som den här rapporten riktar sig till är framför allt inköpare på 
snabbmatskedjor som vill förbättra sin drive through. Rapporten riktar sig även till studenter, 
handledare och examinator inom produkt och processutveckling. 
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1.6 Avgränsningar 
- Gruppen kommer inte att utveckla mjukvaran till automaten 
- Gruppen kommer att ta fram en modell av lösningen 
- Modellen kommer att tillverkas i skala 1:4 
- Gruppen kommer att avgränsa sig till automat lämpad för drive through 
- Gruppen kommer att utforma automaten för skärmmodell  

”W19L300 Open Frame LCD” 
- Gruppen kommer att ta fram så exakta prisuppgifter som möjligt 

1.7 Riktlinjer 
Då gruppen arbetar självständigt utan ett specifikt företag kommer egna riktlinjer att tas fram. 
Dessa riktlinjer är vad gruppen anser rimliga för projektets fortgång. 

- Underlätta användarhantering 
- Avlasta personalens arbete 
- Öka användarens kontroll över beställningen 
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2 Metod 
Efter uppbrottet med Thea Tandhälsa låg fokus på att snabbt komma på en ny idé till 
projektet. Gruppen hade ett kreativt möte där medlemmarna fick tänka fritt och alla idéer var 
tillåtna. Resultatet av det mötet var ett förslag om att designa en drive through automat.  
 
Ett viktigt verktyg i designarbetet var skisser. De flesta idéer skissades upp på papper först för 
att visa medlemmarna i gruppen hur designen skulle se ut. För att utvärdera de olika idéerna 
har pugh-matris samt QFD använts. De idéer som klarat av en första och andra gallring har 
modellerats i CAD, men även i skumplast för att gruppen skulle få något fysiskt att ta på. Ett 
studiebesök på Max hamburgare i Eskilstuna samt en intervju med personalen (se bilaga 10b) 
kastade nytt ljus på produkten och hur den skulle kunna förbättras. 
 
Projektets struktur baserades löst på The Mechanical Design Process (Ullman David G, 
McGraw-Hill, 2003) vad det gäller själva designprocessen. En levande projektplan har varit 
ett viktigt verktyg som gruppen använt sig av. Att kontinuerligt uppdatera projektplanen och 
hålla den levande har varit viktigt för att försäkra sig om att allt händer i rätt ordning och 
ingenting förbises. Under arbetets gång har kontinuerliga grupp- och handledarmöten 
genomförts. 

2.1 The Mechanical Design Process  
I boken The Mechanical Design Process finns ett flertal verktyg som gruppen har använt sig 
av under arbetet. I rapporten ”Fyrkantiga hål – från förstudie till produktkonstruktion” 
beskrivs arbetssättet på följande vis. 
 

The Mechanical Design Process är indelad i fem olika faser där man efter varje fas måste stanna upp och 
resonera om man ska gå vidare eller inte, detta tillför kvalitetssäkring av projektet. Den första fasen fram 
till den tredje fasen behandlades under konstruktionen av förstudien. Den tredje fasen behandlar 
framtagning, generering, utvärdering och beslut om valt koncept, dessutom dokumentering, 
kommunikation samt revidering av projektplanen. Den näst sista fasen innefattar de processer som sker 
från utvecklingen av koncept till färdig produkt; utveckling, utvärdering och beslut om vald produkt. 
Avslutningsvis når man den fas som behandlar produktvård; stöd för försäljare, produktvård (bl.a. 
hantering av ändringsorders), stöd för kunder, stöd för produktion och montering, avveckling av produkt.1  

2.2 Kvalitetssäkring 
För att kunna säkerställa kvalitén på projektet krävs att vissa verktyg används. Dels för att öka 
medvetandet hos gruppen och dels för att säkerställa att ingenting förbigås. De verktyg som 
gruppen använt sig av i detta projekt är Gantt-schema, gruppkontrakt, mötesprotokoll, samt 
olika former av analyser; FMEA, QFD, PIPS. Utöver detta har CAD-modeller och mock-ups 
tillverkats för att kasta ljus över de fysiska problem som skulle kunna uppstå. De verktyg som 
använts kommer kort att beskrivas här, medan resultatet kommer att behandlas längre fram i 
rapporten samt i bilagorna. 

2.2.1 FMEA 
FMEA står för Failure Mode and Effects Analysis och är ett verktyg som används för att se 
vilka felsätt och felkällor som produkten kan tänkas ha. FMEA (se bilaga 8) är ett bra verktyg 
för att bryta ner en produkt i beståndsdelar och försöka förutse ”worst case scenario”. 

 
1 Citatet hämtat från arbetet ”Fyrkantiga hål – från förstudie till produktkonstruktion”, sid 7, Mdh 2006. Brodén, 
Gustafsson, Jakobsson, Pieters, Werdler. 
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Bedömning görs också på hur pass stor risken är att de olika felen uppstår och hur stor 
sannolikheten är att de upptäcks. 

2.2.2 QFD 
Quality Function Deployment är ett kraftfullt verktyg där man ställer olika koncept i 
jämförelse med varandra. Exempelvis kan man jämföra den nuvarande produkten med de 
närmsta konkurrenterna eller nya koncept. Verktyget jämför både tekniska prestanda och 
marknadens olika krav. 

2.2.3 PIPS 
PIPS (Phases of Integrated Problem Solving) hjälper gruppen att förstå problemet och se till 
att alla i gruppen får komma till tals. Detta är ett bra verktyg för att se till att alla medlemmar i 
gruppen har förstått allt och ligger i fas (se bilaga 11). 

2.2.4 Gantt-schema 
Ett av de viktigaste verktygen, då ett välplanerat projekt har större sannolikhet att lyckas än 
ett illa planerat. Planeringen (se bilaga 3) är grunden till allt arbete, den ser till att allt händer i 
rätt ordning och att något vitalt inte förbises. 

2.2.5 Formalia 
Gruppen har skrivit gruppkontrakt (se bilaga 2a) och regelbundna mötesprotokoll (se bilaga 
2b-m) för att det ska vara lätt att följa processens gång. Gruppkontraktet skrevs för att 
medlemmarna i gruppen skulle vara lika engagerade och sträva mot samma mål.  

2.2.6 Modellering 
För att ge kreativiteten ytterligare en dimension förvandlades konceptskisser till mock-ups. En 
fysisk modell hjälper hjärnan att se vad som fungerar och inte fungerar. Även om skissen har 
ritats upp i CAD så blir det mycket lättare att se allting framför sig om en enkel modell 
tillverkas. 
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3 Arbetsprocessen 
Det som var viktigast under arbetsprocessen, enligt gruppen, var vikten av att ha en levande 
projektplan. Projektplanen har varit viktigt för att gruppen skall kunna se om de är i fas med 
arbetet och överhuvudtaget kommer att hinna klart eller inte. Att hålla dokumentet levande är 
extra viktigt då allt inte fungerar som planerat. Ibland måste ett möte skjutas upp eller så 
krånglar någon maskin och modellen blir försenad. Detta är också en form av 
kvalitetssäkring, att se till så att projektet är inne på rätt spår. 

3.1 Förarbete och faktainhämtning 
Arbetet inleddes med att medlemmarna i gruppen satte sig ner och diskuterade vad projektet 
skulle handla om. Olika idéer diskuterades innan valet föll på att göra en design på en drive 
through-automat. För att få lite mer insikt i hur dagens automater ser ut och hur de fungerar 
genomfördes ett studiebesök på Max hamburgare i Eskilstuna. Personalen där gav synpunkter 
och förslag på vad som skulle kunna behövas i en framtida automat. Deras drive through 
dokumenterades med fotografier för att kunna användas som senare referenser (se bilaga 10b). 

Ali Amin, som har erfarenhet av att arbete i en drive through, fick svara på några frågor 
gällande hur personalen uppfattar dagens automater och vad som skulle behöva förbättras (se 
bilaga 10a). Gruppen var tidigt inne på spåret att använda sig av en touch screen i lösningen. 
Amin tyckte att detta lät som en bra idé och gav ytterligare några förslag på olika saker som 
skulle kunna dyka upp på skärmen. Att ha de fem vanligaste beställningarna på skärmens 
förstasida var ett bra förslag som han bidrog med. 

Gruppen sökte även information på Internet för att se hur de 
senaste modellerna på automater såg ut och vilka funktioner de 
hade. Där hittades företaget ProTech Kiosks som specialtillverkar 
olika typer av beställningsautomater, bland annat drive through 
automater. Den automat som var bäst lämpad för drive through var 
DuraView DS. En automat som var anpassad för utomhusbruk och 
var möjlig att justera i höjdled. Denna modell ansågs lämplig att 
användas som konkurrentreferens i de olika 
produktutvecklingsverktyg som användes. 

Under faktainhämtningen på Internet fann gruppen företaget 
Innova som säljer elektroniska informationshjälpmedel. Gruppen 
kontaktade företaget och har haft mailkontakt med Pontus Almberg 
som visade sig vara till stor hjälp. Almberg rekommenderade några 
olika pekskärmar som skulle vara lämpade för ändamålet. Olika 
data kollades igenom och diskuterades innan gruppen slutligen 

bestämde sig för att använda modell W19L300-OFM1 pek. 
Denna modell är en 19 tums pekskärm som är väldigt tålig och 

S 
Fig. 1 DuraView D
(beroende på kapsling) relativt väderbeständig. Dessa egenskaper gjorde att skärmen valdes 
till projektstandard och således att övriga designer och lösningar anpassades till denna. Det 
bedömdes även att det blir mycket smidigare att använda en touch screen än en vanlig skärm 
med tangentbord och styrkula. 
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3.2 Kravspecifikation och funktionsanalys 
Tack vare det förarbete som gjorts kunde en funktionsanalys (se bilaga 5) genomföras. 
Funktionsanalysen är ett grundläggande verktyg som ger användaren insikt i vilka funktioner 
som verkligen behövs i det framtida konceptet. Genom att gå tillbaka till dokumentet så har 
gruppen kunnat kolla av att alla funktioner och krav tillgodosetts. Likt projektplanen måste 
funktionsanalysen till viss del vara levande så att nya funktioner kan läggas till eller tas bort. 

3.3 Skisser 
För att få igång tankeprocessen skissades flera förslag upp tidigt i projektet. Flera av dessa 
förslag var inget annat än lösa idéer, men de hjälpte till att öka kreativiteten hos 
medlemmarna i gruppen. Några av de skisser som förde arbetet framåt kan ses här. Genom att 
skriva ner ett begränsat antal positiva och negativa egenskaper vid varje idé fick man en 
tydlig uppfattning ut av varje produkts starkaste respektive svagaste sidor. 
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Koncept 1 
+ Vinklingsbar 
+ Attraktiv 
 

Koncept 2 
+ Stabil 
 
- Användarvänligheten 
- Passa alla fordonshöjder 
Koncept 3 
+ Stabil 
 
- Användarvänligheten 
- Passa alla fordonshöjder 
Koncept 4 
+ Vinklingsbar 
+ Attraktiv 
 

Koncept 5 
+ Vinklingsbar 
 
- Stabiliteten 
- Stöldsäker
Koncept 6 
+ Förmedla information 
 
- Vattentåligheten 
- Stöldsäkerheten
Koncept 7 
+ Förmedla information 
 
- Vattentåligheten 
- Stöldsäkerheten
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Dessa sju koncept utvärderades med hjälp av Pugh-matrisen (se punkt 3.4.1). 

3.4 Urval 
Efter att olika idéer och förslag skissats upp gjordes ett urval med hjälp av två 
utvecklingsverktyg, nämligen en Pugh-matris och en QFD-analys. Dessa verktyg har valts för 
deras goda egenskaper att sålla bort onödiga funktioner och ge användaren nya perspektiv. 
Genom att belysa olika viktningskrav kan användaren av verktygen lättare se vilka olika 
funktioner som behöver förbättras. 

3.4.1 Pugh-matris på koncept 
En Pugh-matris (se bilaga 6) är ett verktyg som ställer en referens mot övriga koncept där de 
värderas efter olika egenskaper i tre olika steg; +1 (bättre än referens), 0 (likvärdig med 
referens) och –1 (sämre än referens). De olika egenskaperna viktas också på en skala från ett 
till fem. 
 
Analysen gjordes på koncept 1-7 med DuraView DS som referens (se fig.1 sid 9). Resultatet 
av analysen följer nedan. 

DuraView DS 0 
Koncept 1 12 
Koncept 2 -5 
Koncept 3 7 
Koncept 4 12 
Koncept 5 -13 
Koncept 6 1 
Koncept 7 -2 

Analysen visade att koncept 1 och koncept 4 var de som stämde bäst överens med de kriterier 
som gruppen satt upp i funktionsanalysen. De båda koncepten hade identiska resultat och var 
bättre än referensen på fyra punkter. De var inte sämre än referensen på någon punkt. På de 
punkter som var viktade högst (1,6, och 8) fick koncepten samma värde som referensen. 
Resultatet av detta blev att koncept 1 och koncept 4 skickades vidare till en QFD-analys för 
vidare jämförelse med referensmodellen. 

3.4.2 QFD på koncept 1 och 4 
Quality Function Deployment är ett vanligt verktyg, om inte det vanligaste, vid 
produktutveckling. QFD är ett kraftfullt verktyg att använda för att jämföra olika modeller 
och koncept med varandra. Verktyget lämpar sig alltså utmärkt för konkurrentjämförelse. 
Detta verktyg rekommenderas av Ullman (The Mechanical Design Process, 2003) för att följa 
den process som boken beskriver. Detta för att kontrollera och utvärdera valda koncept. 

Gruppen gjorde sin QFD-analys (se bilaga 7) på tre olika modeller. Dels den som tidigare 
använts som referens (DuraView DS), dels de två koncept som fick bäst resultat från den 
tidigare Pugh-matrisen. 
I konkurrentjämförelse-delen fick DuraView DS och de två koncepten i stort sett identiska 
resultat, vilket tyder på att de koncept som gruppen kommit fram till står sig väldigt bra mot 
dem som finns på dagens marknad. När analysen var färdig stod det klart att de detaljer som 
krävde mest uppmärksamhet var infästningen, storleken på basen, skärmstorleken och 
användargränssnittet för justering av skärmen. Av dessa fyra visade det sig att DuraView DS 
hade bättre infästning än vad de båda konceptförslagen hade. Om QFD inte hade pekat på just 
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denna detalj hade det varit lätt att förbise den här punkten. Efter QFD-analysen följde vidare 
konceptgenerering för att få fram en bra lösning som skulle ställas mot referensen i en 
slutgiltig analys. Under framtagningen av den nya produkten använde gruppen de koncept 
som utvärderades i QFD:n och plockade det bästa från alla idéer. DuraViews infästning 
studerades för att få idéer på hur den egna produkten skulle kunna förbättras.  

3.5 Modellframtagning 

3.5.1 Mock-up 
Då QFD-analysen visat på olika styrkor och svagheter i gruppens 
koncept behövde vissa delar förbättras. Det mesta skissarbetet 
gjordes i SolidWorks. Detta för att snabbt kunna testa nya idéer och 
se hur det skulle se ut och hur de skulle påverka produktens 
utförande. En första modell togs fram i blå skumplast för att få en 
uppfattning om vilka proportioner den skulle få. En upptäckt som 
gruppen gjorde var att tidig tillverkning av en modell är ett måste. 
Då den första mock-up-modellen var klar insåg gruppen att de 
proportioner som såg bra ut i SolidWorks inte såg lika bra ut i 
verkligheten. Därför tillverkades några nya modeller med andra 
proportioner tills det att gruppen var nöjd. Dessa nya mått matades i
i CAD-programmet och finjusterades. 

n 

För att få en ännu bättre uppfattning om hur det slutgiltiga resultatet 
skulle bli så tillverkades en 1:10-modell i modellfräsen. Denna 
modell kastade ytterligare ljus på det faktum att infästningen var en 
viktig punkt. Modellen var nämligen en aning framtung, vilket var 
helt naturligt då skärmen hänger utanför modellens lodlinje. När 
gruppen hade modellen framför sig blev det lättare att få en känsla av slutresultatet och hur 
det fortsatta detaljarbetet skulle fortskrida. 

Fig. 2 Mock-up modellen 
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3.6 Detaljkonstruktion 

3.6.1 Infästning 
Då den första modellen visade att placeringen av skärmen skulle göra hela produkten 
framtung behövdes extra vikt läggas på infästningen. Det som skulle vara enklast och även 
fungera bäst vore att ha ett betongfundament som produkten skulle stå på. Genom att göra 
infästningen anpassningsbar i automaten kan man gjuta betongfundamentet på plats och 
slipper använda ett förutbestämt standardbetongblock. 

    
t 

Infästning av skärmhållaren mot basen kommer att bestå av en skena som fås fram i samband 
med strängpressningen, så ingen ytterligare konstruktion är nödvändig. 

3.6.2 Skärm 

 

Den skärm som kommer att användas är en 19” LCD skärm 
med touch screen funktion. Det är en så kallad openframe 
skärm där man själv måste göra den ram som kommer att 
synas när monteringen är färdig. Fördelen med att välja en 
lite större skärm blir att interageringen kan göras tydligare 
vilket är en mycket viktig del för att automaten ska lyckas. 
För att alla ska kunna komma åt skärmen så sitter den på en 
axel som medger en vinkling i horisontalled. Skärmen 
kommer tack vare den här infästningen gå att vinkla 15˚ 
uppåt och neråt från sin lodräta nollpunkt vilket kommer att 
behövas då höjden till ett förarfönster i bilar kan variera mycke
och måste testas i fullskala för att kunna bestämma om 15˚ är t
vinkling hjälper till att förhindra reflexer från solljus som försä
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Fig. 5 Hållaren till skärmen
Fig. 4 Automaten monterad på fundamente
 Fig. 3 Betongfundament
t. Vinkeln är bara en syftning 
illräckligt eller ej. Denna 
mrar bildkvaliteten. 
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3.6.3 Servicelucka 
För att underlätta eventuell service samt montering har gruppen placerat en stor lucka på 
baksidan av beställningsautomaten. Luckan är fäst vid fyra stycken infästningspunkter och 
hålls på plats med ett gångjärn som löper längs hela luckan. Att gångjärnet går längs hela 
luckan är bara för det estetiska och har ingen teknisk funktion. Luckan har gjorts nästan lika 
stor som bakstycket på produkten. Storleken på luckan är till för att underlätta vid 
monteringen då produkten kommer att skruvas fast i det gjutna fundamentet och utifall 
service behöver utföras på datorn. En låsfunktion finns även för att försvåra inbrott och stöld. 

 
Fig. 6 Detalj av gångjärn     Fig. 7 Servicelucka 

3.6.4 Inkoppling av el 
Elen kommer att dras under jord från närmaste 230V eluttag inifrån restaurangen och sedan in 
till automaten via de rör som monteringen kommer att ske med. Elkabeln kommer att läggas 
redan när betongfundamentet gjuts för att sedan koppla på strömmen när den slutgiltiga 
monteringen är klar.  
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3.7 Kommunikation 

3.7.1 Mikrofon och högtalare 
För de användare som inte vill/kan beställa via skärmen, eller kanske har en fråga finns det en 
mikrofon och en högtalare så att man, precis som i dagens läge, kan prata med personalen 
som jobbar inne i restaurangen. Förmodligen kommer den här funktionen att användas mest 
den första tiden innan användarna lär sig hur det nya systemet fungerar. Mikrofonen och 
högtalaren placeras högre upp än på nuvarande modell för att undvika störande motorljud. 

3.7.2 Beställningsinterface 
Just hur interfacet kommer att se ut ligger utanför 
projektets gränser, men gruppen har kommit fram 
till några idéer kring vad ett lyckat och 
användarvänligt beställningsprogram skulle k
innehålla. Menyerna byggs upp på skärmen så att 
man väljer om man vill ha ett helt mål, bara en 
enstaka hamburgare eller till exempel en dric
Om man väljer ett helt mål så blir nästa fråga va
man vill ha för tillbehör och sedan kommer fr
vad man vill ha att dricka till det. En annan bra 
funktion skulle vara att ha veckans mest beställda
produkter på förstasidan. Idén till den funktionen 
gav personalen på Max som berättade att der
kunder har en tendens att beställa mer 
kycklingrätter på sommaren än på vintern. Även
Ali Amin var inne på detta spår. Denna  
”favorit”-funktion skulle påskynda beställningsarbetet för restaurangkunden. Ida Tingelöf 
(muntl.) påpekar att det kommer vara svårare för personalen att sälja extra tillbehör så som 
kaffe och glass till restaurangkunderna om de ska föra all beställning via en skärm. 

Fig. 8 Skärm med förslag på meny 

3.7.3 Reklamplats 
Då vikten av marknadsföring är stor finns det utrymme på automaten att sätta upp 
reklamaffischer i A2-format (se fig. 11). Detta utrymme kan användas för att visa 
restaurangens egna erbjudanden, eller säljas som reklamplats för andra företag. Genom att ha 
en så stor reklamplats kan produkten anpassas till varje enskild restaurang. 
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3.8 Val av tillverkningsmetod och material 

3.8.1 Strängpressat aluminium 
När gruppen var klar med ett första utkast på designen så valdes materialet. Med tanke på de 
belastningar och den miljö som automaten ska vara placerad i valdes strängpressat aluminium 
till de flesta delar som ingår i produkten. Aluminium var ett bra val på grund av dess låga vikt 
samt möjlighet att producera enkla profiler till en rimlig kostnad. När materialet väl var 
bestämt så kollade gruppen på designen igen och gjorde de ändringar som behövdes för att 
tillverkningsprocessen skulle kunna användas. På den delen av profilen som syns till höger på 
basen (se figur 11), skjuts mellanleden på. 

För att produkten skall gå att strängpressas över huvud taget måste den delas av på mitten. 
Detta måste göras eftersom dagens verktyg inte kan pressa profiler större än 400mm. 

 

Fig. 9 Detalj av aluminiumprofil 
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3.9 Presentationsmodell 
Den slutgiltiga modellen tillverkades i skala 1:4, dels av utrymmes- och dels av ekonomiska 
skäl. Modellen tillverkades med hjälp av Roland MDX650 och frästes ut i tre stycken. Dessa 
bitar putsades och sprayspacklades. Därefter lades några lager primer på de separata delarna 
till modellen för att sedan våtslipa allt igen. Allt för att få en riktigt bra finish. Slutligen 
lackerades modellen och detaljarbetet påbörjades. Sidorna kläddes med aluminiumtejp för att 
ge intrycket av slipat aluminium och ett metallhandtag fästes på skärmhållaren. Sedan 
klistrades två bilder fast, en bild på skärmen för att illustrera användar-interfacet och en bild 
där reklamplatsen är. Därefter tillverkades fundamentet av en MDF-skiva som behandlades 
med olika färger för att ge den en patinerad yta. Fundamentet monterades på en annan MDF-
skiva som behandladts för att få en asfaltsliknande yta. Till sist skruvades modellen fast på 
fundamentet. 

   
Fig. 10 Miljöbild      Fig. 11 Miljöbild 
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4 Resultat 
Arbetet med projektet har lett till konkreta resultat som följer de krav som ställts upp i 
funktionsanalysen (se bilaga 5). Dessa resultat har kunnat uppnås genom användning av 
produktutvecklingsverktyg samt ett stort kreativt flöde mellan gruppmedlemmarna. Då arbetet 
har skett utan uppbackning av ett företag har mycket ansvar legat på gruppens medlemmar att 
ständigt söka nya infallsvinklar och vägar för att kvalitetssäkra projektet. Ett nära samarbete 
med handledaren var också viktigt för att få en utomståendes synpunkter på arbetet. 

Resultatet av arbetet blev en produkt som skall användas vid beställning i en drive through. 
Automaten har utformats med hjälp av tidigare nämnda produktutvecklingsverktyg och har 
formgivits med hjälp av SolidWorks. Mycket av proportionerna på produkten koncentrerades 
utifrån skärmen och dess storlek. 

Skärmen går att vinkla +/- 15° från vertikalplan vilket underlättar beställning från fordon med 
olika höjd.  

 
Fig. 12 Den färdiga beställningsautomaten 

Produkten kommer att tillverkas i strängpressat aluminium då det går utmärkt att tillverka 
enkla och avancerade profiler till en rimlig kostnad. Materialet valdes också för att det har en 
bra förmåga att stå emot väder och vind vilket det kommer att få göra i den miljö produkten 
kommer att placeras i. Den ungefärliga kostnaden för att producera denna produkt kommer att 
uppgå till ca 375 000 SEK exklusive bearbetning och ytbehandling (se bilaga 12) utöver detta 
tillkommer också en kostnad för varje skärm á ca 4500 SEK. I den kostnaden har endast 
material för produktion tagits i beräkning. Någon kalkyl för kostnaden av mjukvaruutveckling 
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har inte genomförts. Detta ger att styckepriset för de 30 första automaterna kommer att ligga 
på ca 17 000 SEK exkl. moms. 

Automaten har ett stort utrymme för reklam och marknadsföring vilket inte den 
konkurrerande modellen har. Detta gör att den nya produkten kan anpassas för fler marknader 
och företag än vad konkurrenten kan. En större tyngd är lagd på estetik än tidigare, vilket gör 
att användarna förhoppningsvis tycker det är bättre att beställa från en estetiskt tilltalande 
automat än en som inte är det. 

Genom val av material och skärmtyp löses problemet med att produkten skall tåla växlande 
väder. Rätt klassning ger dessutom ett högre skydd mot fukt. 

Alla ingående komponenter presenteras i rapporten med ritningsunderlag (se bilaga 9) 
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5 Analys 
Målet att avlasta personalen och öka användarvänligheten för restaurangkunden anses som 
uppnått. QFD-analysen (se bilaga 7) visar att produkten är bättre än konkurrentmodellen 
DuraView DS på de flesta områden. Ökad flexibilitet och större lättillgänglighet är några av 
de egenskaper som gör att användarvänligheten för restaurangkunden har ökat. Att 
användaren nu också kan se vad han eller hon beställer för något gör att de får en ökad känsla 
av kontroll och i förlängningen kommer detta leda till att personalen får ta emot färre 
felbeställningar. Då risken för att personalen uppfattar beställningarna fel ökar användarnas 
belåtenhet och troligheten att de återkommer ökar. 

Mikrofonen och högtalaren bör behållas då det kommer att bli en övergångsfas när dessa nya 
automater lanseras. Restaurangens kunder kommer att bli förvirrade om det helt plötsligt inte 
finns någon att prata med. Detta kan vara åldersbetingat då en yngre kundkrets lättare kan ta 
till sig ny teknik och prövar att ”klicka sig fram” medan de äldre till en början vill fortsätta att 
använda mikrofonen. 

Det är mycket troligt att vi kommer att få se varianter av touch screen-automater i framtiden 
då det är ett koncept som underlättar för båda parter, både köpare och säljare. 

Offerten som tagits fram tillsammans med Tor Zetterström på SAPA visar att de ingående 
komponenterna kommer att bli ganska dyra i så pass låga volymer. Detta kan medföra att 
kunderna avskräcks ifrån att köpa denna produkt och väljer en konkurrent i stället. För att få 
ner kostnaderna måste volymen ökas. Ökade volymer kräver större lagerhållning, något som 
detta projekt inte har koncentrerat sig på. 

Tre stycken strängpressningsverktyg måste tillverkas och dessa går på 100 000 SEK styck. Då 
denna kostnad är fast kommer resten av tillverkningen bli billigare ju fler enheter som säljs. 
Detta lägger stora krav på att sälj- och marknadsavdelningen gör ett bra jobb för att 
positionera denna produkt som så mycket bättre än de redan etablerade. Vid försäljning kan 
QFD-analysen användas som underlag för att ha konkreta uppgifter som visar på faktiska 
fördelar gentemot den konkurrerande produkten. 

En stor fördel med touch screen:en är just personalavlastningen vilket borde väga tungt. Att 
det finns plats för reklam gör också att produkten får en fördel gentemot konkurrenterna. Här 
kan man välja om man vill ha internreklam som aviserar om nya menyer eller 
specialerbjudanden, eller om man vill ha reklam för någon samarbetspartner och på så sätt få 
in lite extra pengar. 

Att tillverka en modell i en någotsånär stor skala var väldigt bra för det gav en uppfattning om 
vilka proportioner automaten kommer att få i full skala. En modell ger en stor säljande fördel, 
då kunden har något att känna och ta på istället för att bara se bilder ur en katalog.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Automatens utformning och exteriör gör att den kan användas i andra sammanhang än vid en 
drive through. Den skulle exempelvis kunna användas som informationskiosk på en skola, 
eller som bokningsautomat för biljetter. Allt detta beror helt på programvaran, och dess 
möjligheter till utveckling. Det rekommenderas då att företaget som köper in dessa automater 
lägger ut mjukvaruutvecklingen på ett företag som kan leverera en skräddarsydd lösning. Den 
här lösningen rekommenderas till restauranger med en fungerande drive through-verksamhet, 
men som vill förbättra och förbereda den inför framtiden. 

Ur en säljande synpunkt kan det här med touch screen vara lite försvårande. Ida Tingelöf på 
McDonald’s i Gävle berättar att det kommer att bli svårare att få restaurangkunderna att köpa 
plusmenyer, extra kaffe eller andra erbjudanden. Av den anledningen trodde hon att vissa 
restauranger skulle vara tveksamma till att köpa in en touch screen-lösning. Återigen måste då 
sälj- och marknadsavdelningen lägga fram de fördelar som den här produkten för med sig. 
Som Tingelöf tidigare påpekat kommer det bli svårare för restaurangpersonalen att sälja extra 
tillbehör så som plusmenyer och kaffe. Det som då behövs är en välutvecklad programvara 
som kan tillgodose dessa krav. Ett exempel på detta vore att stamkunder skulle kunna få en 
inloggningskod som de knappar in, och då dyker deras senast, eller oftast, beställda meny upp 
och de behöver bara godkänna beställningen med en knapptryckning. Ett ytterligare tillägg till 
detta koncept vore om ett val för plusmenyer och tillbehör dök upp direkt efter att 
stamkundens favoritmeny visats. 

För ökad personalavlastning samt minskad köbildning rekommenderas att automaten används 
i kombinationen med den redan existerande drive through:en. Då skulle flera filer kunna 
användas, en där den ”vanliga” automaten står, och en expressfil där den nya automaten står. 
Restaurangkunder som har lite mer bråttom och redan vet vad de vill ha väljer expressfilen 
och knappar själv in på skärmen sin beställning. Detta leder till ökad effektivitet då de som 
redan vet vad de vill ha inte behöver vänta i lika länge i bilkön. 

För fortsatt arbete rekommenderar gruppen att de som tar över arbetet undersöker möjlighet 
till andra tillverkningsmetoder, exempelvis bockad plåt. Bockad plåt var något som Tor 
Zetterström rekommenderade då han trodde det skulle kunna bli billigare än strängpressad 
aluminium vid så pass låga volymer som gäller i dagsläget. Förutom den tidigare nämnda 
mjukvaran bör en djupare undersökning genomföras i hur elektroniken skall kopplas. Det som 
skall tänkas på då är hur koppling och kapsling skall ske för att kunna stå emot det lynniga 
svenska vädret. Något att sträva efter är att uppnå ISO-standard på produkten så att den lättare 
kan serietillverkas vid större ordrar. Ett led i ISO-klassificeringen är att se över 
monteringsvänligheten med hjälp av en DFA-analys. DFA står för Design For Assembly och 
värderar hur pass monteringsvänlig en produkt är, och i vilka led monteringsvänligheten kan 
förbättras. Rent konstruktionsmässigt bör en modell i verklig storlek tillverkas. Detta för att 
ge en uppfattning om detaljer och funktion. Funktionen skulle kunna prövas genom att den 
stora modellen ställs upp vid en väg sedan prövar man att göra ”beställningar” från olika 
sorters bilar med olika höjd. Sådana här fälttest är av yttersta vikt för produktutveckling innan 
tillverkning. 

Priset på de 30 första automaterna kommer enligt våra offerter att ligga på ca 17 000 SEK 
styck (exkl. moms) vilket kan tyckas vara en ganska låg summa. Då måste man dock ta i 
beaktande att utveckling av mjukvara är ganska dyrt, och den kostnaden tillkommer. 
Kostnader för bearbetning och ytbehandling tillkommer också vilket gör att priset kommer att 
öka avsevärt. Dock så kan denna kostnad vägas upp med de fördelar som restaurangen 
kommer att få med den nya automaten. 
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Ett annat viktigt steg är att genomföra större marknadsundersökningar. Vad tycker egentligen 
kunden om den här idén? Behövs den verkligen? Undersökningen kan ju visa att 
tillvägagångssättet vid dagens automater är optimalt. En ordentlig omvärldsanalys, där 
konkurrenterna och deras automater står i fokus, är att föredra. Hur har deras lösningar 
fungerat och hur har de mottagits av deras kunder. Det kan vara så att den rent av skrämmer 
bort en viss kundgrupp för att det enligt dem blir svårare att beställa. För att förhindra 
eventuella beställningssvårigheter kan en liten informationstavla eller liknande resas bredvid 
automaten. Denna tavla bör innehålla instruktioner om hur man gör de vanligaste valen och 
hur man kommer i kontakt med personalen utifall man fortfarande inte förstår hur man skall 
göra. 
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produktkonstruktion, Mälardalens Högskola, Eskilstuna, 2006. (Ej utgivet 
rapportdokument) 

- Ullman David G, The Mechanical Design Process, 3rd ed., McGraw-Hill, 2003. ISBN 0-
07-112281-8 
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IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 1 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand 
 
Produkt: Beställningsautomat för drive through 
Beställare: Snabbmatsrestauranger med drive through-kapacitet 
Målmarknad: Snabbmatsrestauranger med drive through-kapacitet 
Projektgrupp: Mikael Davidsson, Andreas Gustafsson 

Kravspecifikation 
 
Marknadsbedömning 

1. Vilka marknader ska produkten levereras till? 
Marknaden är främst snabbmatsrestauranger som har en fungerande drive through, men 
som vill utveckla den samt avlasta personalen. Försäljning kommer att ske genom direkt 
kundkontakt. 

2. Vilka volymer blir aktuella? 
En första upplaga på 30 st är planerad. Därefter beror produktionsvolymen helt på antalet 
beställningar. 

3. Vilken marknadslivslängd beräknas produkten få? 
Det system som används i dagens läge har funnits väldigt länge, så den här produkten 
beräknas få en livslängd på 10-15 år. 

4. Vilken grad av standardisering blir aktuell och vilken kundanpassning? 
Då produkten är relativt standardiserad går kundanpassningen väldigt lätt. Det skall gå att 
anpassa färgschema och programvara för kundens behov. 

5. Jämförelse med konkurrenters motsvarande produkter. 
I dagens läge finns ingen motsvarande produkt på den svenska marknaden. Därför 
kommer en amerikansk modell att användas som referens. 
 
Produktkrav 

1. Marknadskrav. 
Produkten ska medge enkel beställning av mat. 
Produkten ska vara användarvänlig. 
Produkten ska vara hållbar och tåla stötar. 
Produkten ska visa meny. 
Produkten ska tåla regn, snö och slask.  
Produkten ska efter montage stå stadigt och ge intryck av stabilitet. 
Produkten ska tåla smärre slag och stötar, motsvarande en mindre kollision med bil. 
Produkten ska gå att anpassa för kundens behov. 
 

2. Lagstiftningskrav. 
Inga speciella krav att följa 

3. Standarder och normer. 
Produkten skall kunna strängpressas 

4. Kostnadsramar. 
Det skall bli lönsamt för kunden att använda denna produkt då de kan betjäna fler 
restaurangbesökare samtidigt, samt minska trycket på personalen. 
 
Service och reservdelar 

1. Krav på auktoriserad service? 
Inga sådana krav finns. 

2. Krav på reservdelshållning? 
Inga sådana krav finns. 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 1 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand 
 
Dokumentation 

1. Struktur och dokumentation av tillverkningsunderlag? 
Ritningsunderlag finns ska finnas för ingående komponenter. 

2. Krav på skötsel- och serviceinstruktioner, bruksanvisning? 
Montering kommer att ske på plats av auktoriserad personal. 

3. Säkerhetsföreskrifter? 
Produkten kommer att monteras fast i marken 

4.  Marknadsföringsdokumentation? 
Inga sådana krav finns. 
 
Packning och emballage 
Produkten levereras på pall. 
 
Återvinning 
Produkten kommer till största delen bestå av aluminum som går att återvinna. 
 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2a 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   
 

Gruppkontrakt 
Bakgrund 
Kursen som läses för närvarande, KN1060 Examensarbete inom produkt och 
processutveckling med inriktning design. Uppgiften skall redovisas i en rapport sam en 
modell ska tas fram. Senare ska presentation och opposition utföras.  
 
Allmänt 
En förutsättning för att vara medlem i denna projektgrupp är att detta kontrakt läses igenom 
och godkänns. 
 
Tvister 
Gruppen fattar beslut genom diskussioner och omröstningar. 
Frånvaro hanteras med viss dispens. Tre akademiska kvartar finns, men inte mer. Efter varje 
kvart ges en varning. Det vill säga 45 minuters försening resulterar i omedelbar bestraffning. 
Straffet är att inköpa valfritt fikabröd + kaffe till övriga gruppmedlemmar. Dispens ges för 
giltiga skäl som meddelas i förväg, till minst en gruppmedlem i förväg.  
 
Sjukfrånvaro  
Behandlas utefter situation. Om detta sker diskuterar gruppen en lösning då i form av 
uppdelning utav arbetsuppgifter och dylikt. 
 
Arbetsfördelning 
Arbetet fördelas till vad som är mest tidseffektivt och baseras på förkunskaper. 
 
Arbetstider 
Arbetstiden bestäms alltefter projektets gång. 
 
Raster 
Gemensamma raster gäller, undantag toalettbesök och telefonsamtal. 
 
Giltighet 
Kontraktet gäller från 070402 till och med 070615. Kontraktet kan annulleras med separat 
dokument eller skrivas om i händelse av att projektet avbryts eller om medlemsantalet 
ändrats. Kontraktet kan även ändras efter omröstning. 
 
 
 
Kontraktet godkännes av: 
 
 
Mikael Davidsson      Andreas Gustafsson  
 
 
 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2b 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-04-04 
 

Tid: 13:15-14:00 
Plats: Datorsal IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael 
 
Projektstatus 
Efter ett första möte med Thea Tandhälsa och Stefan Jacobsen fick vi information om 
uppdraget, och uppdraget i sig bestämdes. Registreringsblankett är inlämnad, men då 
examinator Rolf Lövgren är på semester kan inte uppgiften godkännas förrän den 10:e april. 

Att göra till nästa möte 
• Färdigställa tidplan      - Båda 
• Planera in handledarmöte     - Mikael 
• Kontakta Marie Lennell för att få bilder på produkten - Andreas 
• Påbörja planeringsrapporten     - Båda 
• Läsa igenom ”Anvisningar för examensarbete”  - Båda 

Nästa möte 
Måndag 9:e april kl. 9:15 i Café Arena. OBS! Redovisning xx/6, om 9 veckor. 

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2c 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-04-10 
 

Tid: 12:15-12:45 
Plats: Datorsal IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael 
 
Projektstatus 
Handledare Ragnar Tengstrand har blivit kontaktad för möte, och första mötet kommer äga 
rum torsdagen den 12:e april kl. 11.30. Marie Lennell har blivit kontaktad för att vi ska få se 
hur dagens bokningsstation ser ut. Vi kommer därför att åka till Thea Tandhälsa senare idag. 
Planeringsrapporten är påbörjad, men måste kollas av med Ragnar innan den lämnas in. Tid 
för presentation av exjobbet har blivit bokad med Iréne. 

Att göra till nästa möte 
• Ta bilder av bokningsstationen (10/4 kl. 14.00)  - Båda 
• Kontakta Care of Haus för Theas grafiska profil  - Andreas 
• Handledarmöte (12/4 kl. 11.30)    - Båda 
• Lämna in planeringsrapporten (13/4)    - Båda 
• Göra CAD-modeller      - Mikael 
• Skissarbete       - Båda 
• Göra en funktionsanalys     - Andreas 

Nästa möte 
Tisdag 17:e april kl. 9:15 i Café Arena. OBS! Redovisning 15/6, om 8 veckor. 

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2d 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-04-12 
 

Tid: 11:30-12:20 
Plats: Lärarrum IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael, Ragnar 
 
Projektstatus 
Tidsplan och planeringsrapport visades upp. Diskussion om arbetet kan fortsätta utan Thea 
tandhälsa om de skulle vilja dra sig ur samarbetet. Vilket enligt Ragnar och Rolf inte verkade 
vara någon omöjlighet.  

Nästa handledarmöte 
Torsdag 19:e april kl. 9:15 i lärarrummet.  

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2e 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-04-17 
 

Tid: 09:15-09:45 
Plats: Datorsal IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael 
 
Projektstatus 
Efter diskussioner med Thea tandhälsa väljer de att tacka nej till att vara inblandade i vårat 
examensarbete. Tack vare tidigare samtal med Ragnar så vet vi om att det är okej att vi 
fortsätter vårt arbete utan verklig företagskontakt. Efter som Thea var först ut på marknaden 
med idén att skapa en bokningsstation så väljer vi att byta användningsområde till en ”drive 
thru” automat. Huvudfunktionen blir här att medge beställning. 

Att göra till nästa möte 
• Färdigställa Pugh-matrisen     - Båda 
• Färdigställa funktionsannalysen    - Andreas 
• Handledarmöte (19/4 kl. 09.15)    - Båda 
• Skriva om planeringsrapporten (18/4)   - Båda 
• Göra CAD-modeller      - Mikael 
• Skissarbete       - Båda 
• Mäta höjden på ett bildfönster    - Andreas 

Nästa möte 
Torsdag 19:e april kl. 9:15 i Lärarrummet. OBS! Redovisning 15/6, om 7 veckor. 

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2f 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-04-19 
 

Tid: 09:15-09:35 
Plats: Lärarrum IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael, Ragnar 
 
Projektstatus 
Pugh-matris och QFD visades upp och Ragnar kommenterade de olika konceptförslag vi 
kommit fram till. Ragnar föreslog att vi skulle göra ett studiebesök på en restaurang med drive 
through. Gruppen beslutade att besöka Max i Tuna Park måndagen den 23:e april. 
Uppbrottet med Thea Tandhälsa diskuterades. Inga övriga åtgärder är nödvändiga enligt 
Ragnar, registreringsblanketten kan behållas. 

Nästa handledarmöte 
Tisdag 3:e maj kl. 9:15 i lärarrummet.  

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2g 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-04-24 
 

Tid: 13:00-13:25 
Plats: Datorsal IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael 
 
Projektstatus 
Arbetet med rapporten har tagit fart och det skrivs väldigt mycket just nu. Mikael arbetar med 
CAD-modellen för att se så att allt fungerar. De olika analyserna genomfördes med gott 
resultat. Det som skall göras lite senare är att ytterligare en QFD-analys skall genomföras. En 
första modell i fräsen är även planerad. 

Att göra till nästa möte 
• Fortsätta med rapporten     - Andreas 
• Handledarmöte (3/5 kl. 09.15)    - Båda 
• Göra CAD-modeller      - Mikael 
• Modell i Roland      - Båda 

Nästa möte 
Tisdag 1:a maj kl. 9:15 i datorsal. OBS! Redovisning 15/6, om 6 veckor. 

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2h 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-05-01 
 

Tid: 09:15-09:30 
Plats: Datorsal IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael 
 
Projektstatus 
Den första modellen blev väldigt lyckad och gav gruppen någonting att ta på. Modellen gjorde 
att nya brister upptäcktes samt att nya lösningar kunde hittas. En nya QFD-analys 
genomfördes där det slutgiltiga konceptet ställdes mot de två första koncepten samt 
konkurrenten. Resultatet blev lyckat och visade på att tidigare brister åtgärdats. 

Att göra till nästa möte 
• Fortsätta med rapporten     - Båda 
• Handledarmöte (3/5 kl. 09.15)    - Båda 
• Göra CAD-modeller      - Mikael 
• Kontrollera bilagor      - Andreas 

Nästa möte 
Tisdag 8:a maj kl. 9:15 i datorsal. OBS! Redovisning 15/6, om 5 veckor. 

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2i 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-05-03 
 

Tid: 09:15-09:35 
Plats: Lärarrum IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael, Ragnar 
 
Projektstatus 
Ett första utkast utav rapporten visades upp. Inga ändringar var nödvändiga utan gruppen 
skulle bara fortsätta dokumentera arbetet och fylla på med fakta i rapporten. Lite diskussion 
angående skalan på modellen fördes. Ragnar kom med förslaget att göra den i fullskala och 
inte i 1:4 skala som vi hade planerat. Gruppen ska undersöka ifall man kan få ekonomisk stöd 
från tillexempel IDP, som kan täcka lite utav material kostnaden som skulle bli ifall man 
väljer att göra modellen i fullskala 
 
Nästa handledarmöte 
Torsdag 10:e maj kl. 9:15 i lärarrummet.  

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2j 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-05-10 
 

Tid: 11:00-11:15 
Plats: Datorsal IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael 
 
Projektstatus 
Just nu går projektet lite på halvfart mest pga. att fräsen är upptagen och vi inte kan gå vidare 
med rapporten så länge som vi inte har en modell. 

Att göra till nästa möte 
• Skicka in rapporten för korr.     - Andreas 
• Handledarmöte (22/5 kl. 13.15)    - Båda 
• Göra STL-filer      - Mikael 
• Förbereda inför fräsning     - Båda 

Nästa möte 
Onsdag 23:a maj kl. 10:15 i datorsal. OBS! Redovisning 15/6, om 4 veckor. 

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2k 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-05-10 
 

Tid: 09:15-09:30 
Plats: Grupprum IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael, Ragnar 
 
Projektstatus 
Detta möte var inte så givande då inget arbete har kunnat gjorts pga. bokningar i verkstaden. 
Ragnar kommenterade lite av rapportarbetet och justeringar gjordes. 

Nästa handledarmöte 
Tisdag 22:a maj kl. 13:15 i lärarrummet.  

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2l 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-05-22 
 

Tid: 13:15-13:30 
Plats: Lärarrum IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael, Ragnar 
 
Projektstatus 
Vi visade upp de färdigfrästa delarna av modellen för Ragnar och han tyckte det såg bra ut. 
Han gav några tips på hur vi kunde få vissa detaljer att framträda bättre samt hur vi skulle 
göra skärmbilden. I övrigt hade han inget att tillägga angående rapporten eller det övriga 
arbetet. 
 
Nästa handledarmöte 
Inget annat möte är inplanerat, dock så ska vi visa Ragnar löpande hur modellarbetet går.  

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 2m 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design   
Handledare: Ragnar Tengstrand   

 
Mötesprotokoll 

2007-05-23 
 

Tid: 12:15-12:30 
Plats: Datorsal IDP, Eskilstuna  
 
Närvarande: Andreas, Mikael 
 
Projektstatus 
Efter en veckas uppehåll pga. uppbokade tider i fräsen är v tillbaka igen. Modellarbetet har 
påbörjats och det som återstår nu är fräsning av resterande detaljer samt putsning, lackering 
och montering av alltihopa. Johan Hedin har läst igenom rapporten och givit sina synpunkter 
på vad som bör förbättras. Dessa ändringar är gjorda och rapporten är så gott som klar. 

Att göra till nästa möte 
• Färdigställa rapporten.     - Båda 
• Lämna in rapporten      - Båda 
• Färdigställa modell      - Båda 
• Påbörja presentationen     - Båda 
• Färdigställa presentationen     - Båda 

Nästa möte 
Inga fler möten inplanerade. OBS! Redovisning 15/6, om 3 veckor. 

_________________________    _________________________ 
Sekreterare:       Justerare: 
Andreas Gustafsson      Mikael Davidsson 



IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 3 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design  
Handledare: Ragnar Tengstrand  

Planeringsrapport 

Syfte och direktiv 
Syftet med uppgiften är att gruppen skall visa på inskaffade kunskaper inom produkt och 
processutveckling. 
Gruppen skall designa en bokningsautomat för användning i en ”Drive Through”. Detta ställer 
krav på flexibilitet i utformningen samt ett enkelt och lättförståeligt interface.  

Litteratur 
SAPA Profiler AB , Handbok för konstruktörer , 5:e upplagan 2005  
Ullman David G, The Mechanical Design Process, 3rd ed., McGraw-Hill, 2003. ISBN 0-07-
112281-8. 

Preliminära avgränsningar 
- Gruppen kommer inte att utveckla mjukvaran till stationen 
- Gruppen kommer att ta fram en modell av lösningen 
- Gruppen kommer att avgränsa sig till automat lämpad för Drive Through 

Val av ansats och metod 
Under detta arbete kommer gruppen att använda sig av några av de utvecklingsverktyg som 
använts under tidigare kurser. Dessa kommer att föra idé- och utvecklingsarbetet framåt på ett 
positivt sätt. 
Några av de verktyg som förmodligen kommer användas är: 

- QFD (Quality Function Deployment) 
- DFA (Design For Assembly) 
- FMEA (Failure Mode Effects Analysis) 
- Funktionsanalys 

 
Utöver dessa kommer gruppen att arbeta mycket i Solid Works för att modellera upp olika 
idéer. Solid Works (CosmosXpress) kommer även att användas för att beräkna hållfastet på 
material och modeller. 
Mindre kundundersökningar kommer att genomföras för att få ett underlag till hur stationen 
skall utformas och vad den ska inneha för funktioner.  
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Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design  
Handledare: Ragnar Tengstrand  
Tidplan 

 

Personuppgifter 
Mikael Davidsson (850128-1995) 
Sommarrogatan 1 
632 26 Eskilstuna 
073-6692432 
mdn04003@student.mdh.se  
 
Andreas Gustafsson (830402-7413) 
Ekvägen 6 
734 51 Kolbäck 
070-3035191 
agn04007@student.mdh.se  
 

Handledare 
Ragnar Tengstrand 
Smedjegatan 37 
Eskilstuna 
070-6628197 
ragnar@industridesigner.com 
 

mailto:mdn04003@student.mdh.se
mailto:agn04007@student.mdh.se
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Projektnamn Beteckningar Datum 2007-04-04
Milstolpe Planerat Utfall Revision A

Thea aktivitet

Aktiviteter 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ansvar
Båda

Veckomöte
Båda

Handledarmöte
Thea Båda

Studiebesök
Andreas

Pugh-matris
Båda

Beslut av koncept
Mikael

CAD
revidering Andreas

Planeringsrapport
Båda

Materialval
Båda

Tillverkningsmetod
Mikael

Prisuppgift
Andreas

DFA
Båda

PIPS
Andreas

FMEA
Mikael

Ritning
Andreas

QFD
Båda

Modellframtagning
Båda

Rapport
Båda

Förbättring av rapport
Båda

Redovisning
Båda

Opponering
Resurser Mantimmar

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Andreas Gustafsson 13 14 22 19 24 20 0 32

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mikael Davidsson 13 14 23 23 24 24 9 32

Summa mantid plan 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 S:a plan 600
Utfall 26 28 45 42 48 44 9 64 0 0 S:a utfall 306

2007-05-24 1(1)



IDPPOPEXC:07:17 Funktionsanalys Bilaga 5

Verb Substantiv Viktning Anmärkning

medge beställning HF Beställa mat
förhindra reflexer Ö Så många betraktningsvinklar som möjligt
förmedla information N
vara användarvänlig N
visa meny N
inneha stabilitet N Möjliggöra infästning i marken
utstråla stabilitet Ö
vara handikappvänlig N Personer med tal-, hör-, och lässvårigheter
tåla vatten N
tåla temperaturskillnader N minus 40 till plus 70
vara stöldsäker Ö
tåla slitage N Mindre kollisioner, stöt av backspegel
vara lättrengörlig N
vara inställningsbar N I höjd- och sidled
medge inkoppling N Inkoppling av el och tele
medge underhåll N
minimera kollisionsrisk Ö

inneha image Ö
vara attraktiv Ö
utstråla kvalité Ö
förmedla koncept Ö Hänger ihop med "vara användarvänlig" och "förmedla information"

Brukarfunktion

Marknadsföring



IDPPOPEXC:07:17 Pugh-utvärdering av Drive Through automat  Bilaga 6

KONCEPTVÄRDERING
Projekt Upprättad av Datum
Drive Through-automat Andreas & Mikael 17/4 2007

Revision Dokumentnamn
Ref. = Befintlig produkt 17/4 2007 Pugh-matris

Krav- Koncept

Krav vikt Ref 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Medge beställning 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Förhindra reflexer 3 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 0
Medge infästning 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Utstråla stabilitet 2 0 +1 +1 +1 +1 -1 0 0
Tåla vatten 4 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Vara användarvänlig 5 0 0 -1 0 0 -1 0 0
Klara temperaturskillnader 4 0 0 +1 0 0 0 0 0
Vara stöldsäker 5 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1
Förmedla information 4 0 +1 0 +1 +1 -1 +1 +1
Vara attraktiv 3 0 +1 -1 +1 +1 0 +1 +1
Passa alla fordonshöjder 3 0 0 -1 0 0 0 0 0
Antal + 0 4 2 4 4 1 3 2
Antal - 0 0 3 1 0 4 2 2
Summa 0 +4 -1 +3 +4 -3 +1 0
Viktad summa 0 12 -5 7 12 -13 1 -2

Referens: Befintlig automat
                     DuraView DS 1 2 3 4 5 6 7

Sammanfattning av Pugh-matris för 
Drive Through-automat
En befintlig automat, DuraView DS, 
används som referens. Resultatet av 
analysen visar att koncept 1 och 4 var 
de mest lyckade. Dessa två kommer att 
ställas mot varandra och referensen i en 
QFD-analys.

Värderingsskala
-1: Sämre än referens
 0: Likvärdig med referens
+1: Bättre än referens

2007-05-24 1(1)
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QFD-analys av egna koncept samt konkurrent

Ideal förändringsriktning
Produktegenskaper (Hur?) Fyll i 
styrkan på sambandet med siffra. 
Exempelvis 1, 3, 9. Konkurrentjämförelse

Marknadskrav (Vad?). Fyll i 
kravvikten enligt skalan 1-100 % Vi
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Vara tydlig 12 3 9 1 1 3 4 4 4 4

Lätt att montera 3 1 3 1 9 1 1 3 2 2 4

Hållbar och stöttålig 6 1 1 9 9 9 9 4 3 3 3

Flexibel, passa flera fordonstyper 6 9 1 9 3 5 5 5 5

Lätthanterlig 15 1 1 9 1 3 5 5 5

Stadig och stabil 6 1 9 9 1 9 9 4 4 4 4

Lätt att städa 3 1 1 3 4 4 4

Förmedla information 14 1 9 1 3 3 3 4 4 4

Komma nära med bil 15 3 9 3 9 2 3 3 3

Lättigenkännlig, identitet 5 9 5 5 5 5

Stöldsäker 10 1 3 9 1 3 3 4 4 5

Prisvänlig 5 9 9 1 1 3 5 3 3 3
SNITT 100 3,667 3,83 3,83 4,08

DuraView DS 1 2 5 4 4 4 4 3 3 2,73

Koncept 1 4 5 3 4 3 4 5 3 4 3,18

Koncept 4 5 5 3 4 3 4 5 3 4 3,27
Slutgiltigt koncept 5 5 4 4 5 4 5 3 4 3,55

Egenskapsvikt 110 304 155 204 368 263 123 151 276
Målvärde, egenskaper <20° <19" 160cm >2mm <10dm2
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Fyll i hur väl egna och 
konkurrenters 
produkter uppfyller 
kraven. Skala 1-5

Fyll i hur väl egna och 
konkurrenters produkter 
uppfyller 
produktegenskaperna. 
Skala 1-5
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Gruppen gjorde sin QFD-analys på de två koncept som fått bäst resultat i Pugh-matrisen, samt en redan existerande automat (DuraView DS) från ett konkurrerande företag (Protech Kiosk).
Denna analys gjordes för att se hur de två koncepten stod sig mot konkurrentens produkt. Resultatet av analysen visade att de båda koncepten var något bättre än konkurrentens på de flesta 
punkter. Utifrån denna analys kan gruppen vidareutveckla de två koncepten och förstärka det som QFD:n visade vara brister.
Efter revidering och vidareutveckling av koncepten genomfördes QFD-analysen på det slutgiltiga konceptet också. Vilket visade att den nya automaten hade förbättrats märkvärt.
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v

SYSTEM FMEA: drive through automat

No Funktion/ Komponent Felsätt Feleffekt Felorsak Riskanalys Rekommenderad åtgärd Ansvar Vidtagen åtgärd Ny riskanalys
Frek Allv Uppt RPN Frekv Allv Uppt RPN

1 Material Viker sig Prod.- & pers.-skada För tunn 2 7 1 14 Öka dimensionen

Viker sig Prod.- & pers.-skada För tung belastning 1 4 1 4 Belastningsrekommendationer

Spricker Prod.- & pers.-skada Felmaterialval 2 3 5 30 Byt material

2 Skärmen Slocknar Produktskada Bristfällig kvalite 3 9 2 54 Ökad service

Syns ej pga. Ljus Försämrad effekt Solljus 4 1 1 4 Installera solskydd

3 Vridleden Låser sig Försämrad synmöjlighet Felkonstruktion 2 6 3 36 Byt konstruktion

Går trögt Skapar irritation Felkonstruktion 4 2 2 16 Ökad service

4 Infästningen Lossnar Prod.- & pers.-skada Felkonstruktion 1 10 1 10 Byt konstruktion

Spricker Prod.- & pers.-skada Felmaterialval 2 7 9 126 Byt material

Kriteria för bedömning av felintensitet Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad Kriteria för bedömning av upptäckssannolikhet
Värdering Värdering Värdering

Osannolikt att fel kan uppträda 1 Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten 1 Fel som alltid uppmärksammas 1
Mycket liten sannolikhet för fel 2 - 3 Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten men intakt funktion 2 - 3 Normal sannolikhet för upptäckt 2 - 4
Låg sannolikhet för fel 4 - 5 Mycket liten olycksrisk eller risk för störd funktion 4 - 6 Viss sannolikhet för upptäckt 5 - 7
Viss sannolikhet för fel 6 - 7 Olycksrisk under speciella omständigheter eller utebliven funktion 7 - 9 Liten sannolikhet för upptäckt 8 - 9
Hög sannolikhet för fel 8 - 9 Allvarligt risk för personskada 10 Osannolikt att fel upptäcks 10
Mycket hög sannolikhet för fel 10

Sammanfattning av FMEA
Analysen visar på de tänkbara felsätt, dess effekter och orsaker som kan finnas i systemet. Denna del av 
analysen innefattar hela systemet, allt från infästningen i marken till skärmens ljuskänslighet, och visar på de 
feleffekter som har samband med det. Det resultat som framgår av denna riskanalys är att det allvarligaste 
fel som kan uppstå är att infästningen spricker. Detta kan motverkas med tydliga monteringsanvisningar och 
en design som förhindrar tryck och vridningar vid infästningen. Det felsätt som kommer på andra plats enligt 
analysen är att skärmen slutar att fungera. Denna punkt kan motverkas genom att man tar reda på hur pass 
hög kapslingsklass som skärmen behöver och hur mycket slitage som den kommer utsättas för. Analysen 
visar på att fokus måste ligga på de funktioner/komponenter vars felsätt kan innebära person-
/produktskada.  

2007-05-24 1(1)
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IDPPOPEXC:07:17  Bilaga 10a 
Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design  
Handledare: Ragnar Tengstrand   
 

Intervju med Ali Amin 
Bakgrund 
Ali Amin har tidigare varit anställd på Burger King och Max och jobbat en längre tid i deras 
drive through. De saker som han upplevde som störande eller som skulle kunna förbättras 
med drive through var bland annat prisinformation, dålig sikt, vanliga beställningar och högt 
ljud. 

Prisinformation och dålig sikt 
Enligt Amin upplever kunderna det svårt att läsa från menyerna då de står dåligt placerade. 
Detta leder till att kunderna ofta frågar om pris och vad det finns att beställa. Något som de 
ska ha kunnat få ut av att läsa på menyerna. Detta påverkar arbetet genom att personalen 
måste koncentrera sig på kundens frågor istället för att ägna sig åt andra arbetsuppgifter. 

Högt ljud 
Ett annat störande moment är att kundens motorljud låter väldigt högt i personalens headset 
vilket leder till att personalen måste be kunden repetera sin beställning eller att någon av 
parterna inte uppfattar vad den andre säger. Detta i sin tur kan leda till felaktiga ordrar och 
missnöjda kunder. 

Vanliga beställningar 
Ett förslag som Amin hade var att datorn till skärmen skulle räkna ut vilka som var de fem 
vanligaste beställningarna och ha de på första sidan på skärmen. Detta skulle medföra 
snabbare beställningar. 

Mikrofonen 
Mikrofonen är något som måste finnas kvar på den nya automaten säger Amin. Dels för att 
kunderna är ganska vana med att beställa över mikrofon och dels för att de skall kunna 
kontakta personalen om det skulle uppstå några frågor. Amin tror också att yngre kunder 
skulle ha lättare att ta till sig tekniken med touch screen, medan de äldre till en början 
kommer att fortsätta använda mikrofonen. 

Automatens placering 
Vissa kunder parkerar bilen väldigt långt ifrån automaten vilket leder till att det blir svårt att 
uppfatta vad de säger när de talar i mikrofonen. En lösning på detta, enligt Amin, vore att 
sätta automaten på en skena, eller på något annat sätt få automaten/skärmen att komma 
närmare kunden efter att denne har parkerat bilen. 
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Kurs: KN1060 – Examensarbete Produkt- och Processutveckling: Design  
Handledare: Ragnar Tengstrand   
 

Intervju med Sara Salvéus och Emma Andersson 
Bakgrund 
Den 23 april 2007 var gruppen vid Max vid Tunapark i Eskilstuna och intervjuade Sara 
Salvéus (restaurangchef) och Emma Andersson (kökschef). Syftet med intervjun var att kolla 
behovet utav en ny beställningsstation, samt fråga ifall dom känner att det finns ett speciellt 
problem som måste lösas i samband med att en den nya produkten tas fram.  

Kontaktmöjligheter 
Sara och Emma tror att idén skulle fungera bra. De tycker dock att det sak finnas en mikrofon 
så att de kunder som inte förstår hur en touch screen fungerar kan beställa via den. 
Mikrofonen behövs också ifall någon vill ställa frågor som ifall menyn är glutenfri.  

Enkla menyer 
För att det ska gå snabbare och lättare med touch screen en med mikrofonen så måste 
menyerna fungera på ett instinktivt sätt och passa alla oberoende av språk eller teknikvana. En 
bra lösning skulle kunna vara att ha de vanligaste menyerna som startbild när bilden rullar 
fram. Självklart skulle det bli en övergångsperiod innan kunderna får bra koll på hur stationen 
fungerar och risken finns då att köerna till drive through:en ökar något, men efter ett tag så 
kommer arbetet att underlättas för de anställda och beställningarna kommer att kunna 
levereras snabbare till kunderna.  
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PIPS-analys av gruppens projektarbete

PHASES OF INTEGRATED PROBLEM SOLVING
enligt Mike Baxter; Product Design; Chapman&Hall; 1995

PIPS
I vilken utsträckning har respektive steg utförts?

fullständigt
nästan helt

delvis
bara något

inte alls
2007-04-11 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 1: problemdefinition: utforskning, klarlägganden, specificering
I vilken utsträckning har informations Uppmuntrades deltagare med
källor utnyttjats? specialistkunskaper att dela med
Har alla som kan ha relevant informa 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 sig av sitt kunnande?
tion utnyttjats?

Har all tillgänglig information lyfts Var det en öppen och fri atmosfär i
fram och diskuterats? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 gruppen? Hade alla möjlighet att

säga sin mening?

Gjordes försök att integrera informa- Lyckades gruppmedlemmarna hålla
tion för att klargöra problemet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 diskussionen problemcentrerad och

undvika att se lösningar?

Blev den slutliga problemformuleringen Gavs var och en en ärlig chans att
sådan att alla förstod och höll med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ansluta till eller ange avvikande upp-
om problemdefinitionen? fattning om problemdefinitionen?

2007-05-24 1(12)
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I vilken utsträckning har respektive steg utförts?
fullständigt
nästan helt

delvis
bara något

inte alls
2007-04-26 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 2: Idégenerering: skapande och bearbetning av idéer
Gick gruppen inledningsvis igenom Tog gruppen till sig alla idéer oavsett
och enades om reglerna för ide- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 vem de kom från?
generering?

Uppmuntrades tystlåtna medlemmar
Hade alla uttömt sina idéer i slutet? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 att bidra?

Gick gruppen igenom alla idéerna för Undvek medlemmarna att kritisera och
klargörande och bearbetning? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 värdera varandras idéer?

Grupperades idéerna utifrån gemen- Ingrep gruppen för att hindra någon 
samma egenskaper? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 från att dominera diskussionen?

Sammanställde gruppen en lista på Presenterades idéerna så att alla
de mest kreativa, lämpliga och 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 kunde ta del av samtliga?
intressanta idéerna?

2007-05-24 2(12)
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I vilken utsträckning har respektive steg utförts?
fullständigt
nästan helt

delvis
bara något

inte alls
2007-05-03 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 3: Framtagning av lösningar: Utvärdering, kombinationer, slutligt val
Diskuterades och värderades varje idé Hanterade gruppen de medlemmar
med avseende på starka och svaga 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 vars förslag kritiserades eller förkast-
sidor? ades på ett bra sätt?

Arbetade gruppen systematiskt med Koncentrerade sig gruppen på att
urvalskriterier? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 finna den bästa idén snarare än att

förkasta de sämsta?

Hur väl lyckades gruppen modifiera Hanterade gruppen medlemmars 
och kombinera ursprungsidéerna? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 olika åsikter så att alla kände sig

tillfredställda?

Valdes en idé (eller grupp av idéer) ut Valdes slutlösningen i consensus
för en mer grundlig bearbetning 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 och om inte noterades hur stor

majoriteten var?

2007-05-24 3(12)
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I vilken utsträckning har respektive steg utförts?
fullständigt
nästan helt

delvis
bara något

inte alls
2007-05-07 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 4: Bearbetning av lösning: Planering, fördelning, koordinering
Tecknade gruppen ned erforderliga Bidrog alla gruppmedlemmar till att 
aktiviteter och utsåg ansvariga för att 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 säkra att inga kritiska aktiviteter
bearbeta lösningen? förbisågs?

Hade gruppen tillgång till alla nödvän- Var gruppmedlemmarna beredda att
diga resurser? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ta på sig nödvändigt ansvar för att

bearbeta lösningen?

Förutsåg gruppen  och planerade för Var gruppmedlemmarna öppna och
potentiella problem? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 stödjande för att hantera förutsedda

hinder och svårigheter?

Har gruppens slutsatser fullt ut över- Var gruppmedlemmarna överens om
förts till de som skall arbeta med 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 den uppdelning av arbetet som 
detaljutformningen? gjordes?

2007-05-24 4(12)
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I vilken utsträckning har respektive steg utförts?
fullständigt
nästan helt

delvis
bara något

inte alls
2007-05-07 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
Uppgiftsrelaterade frågor Grupprelaterade frågor

Fas 5: Utvärdering av lösningen
I hur stor utsträckning svarar lös- I hur stor utsträckning utnyttjades
ningen mot det ursprungliga proble- 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 varje gruppmedlems kunskap och
met/kravet? förmåga?

I hur stor utsträckning kan problem- I hur stor utsträckning höll sig med-
lösningsarbetet betraktas som 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 lemmarna till överenskommelser
kreativt, givande och fungerande? i gruppen?

I hur stor utsträckning kan arbetet I vilken utsträckning har kommunika-
att ta fram en lösning anses vara väl 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 tionen i gruppen varit öppen, uttrycks-
planerat, lett och genomfört? full och konstruktiv?

Har gruppen mötts för att kritiskt I vilken utsträckning spelade grupp-
granska det sätt som problemet 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ledaren en styrande, sammanjäm-
behandlades på? kande och visionär roll?

Handledarens roll och betydelse
I vilken utsträckning har handledaren I vilken utsträckning har handledaren
påverkat valet och utformning av 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 påverkat gruppens sätt att arbeta på
gruppens lösning? ett strukturerat sätt?

2007-05-24 5(12)
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Sammanfattning av PIPS-analys
Gruppen utvärderade samarbete och sammanhållning under projektets gång med hjälp av en PIPS-analys. Verktyget är ett dokument med frågor där man 
kan svara på en skala 1-5, där 1 är ”inte alls” och 5 är ”fullständigt”. Frågorna är uppdelade i fem faser, och i även uppgiftsrelaterade frågor/grupprelaterade 
frågor.
Resultatet av analysen är att gruppens arbete har fungerat väldigt bra under hela projektet. Enligt analysen råder en god stämning och en bra arbetsfördelning
i gruppen. Alla medlemmar får komma till tals och ingen idé eller förslag kastas bort innan den har förklarats. Då gruppen bara bestått av två medlemmar har 
vissa av frågorna (och således också svaren) varit lite missvisande.

2007-05-24 6(12)
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