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ABSTRACT  
Kostia is a relatively new company that produces and sells smoothies. One of the services they 

offer are daily deliveries of smoothies or larger quantities for events. The demand for healthier 

alternative continues to grow, and therefore Kostia must rise to the challenge to satisfy their 

customers and to continue growing as a company. 

 

Today’s production is completely manual, which takes up more time than desired. There are 

two bottlenecks that hinder the production, one of them is measuring the ingredients. The 

measuring works in the way that a worker takes out the ladle, container, and scales; resets the 

scales with the container on top; and, then opens the freezer to scoop up the mango. From there 

the worker must stand there and slowly and deliberately measure the desired amount of mango. 

This approach is outdated and completely manual, which opens up to a lot of development 

potential. 

 

Our assignment with Kostia was to develop three concepts to simplify the measuring of 

ingredients. To be able to do this within the time limit, we decided that we would limit 

ourselves to the measuring of mango. 

 

We have listed customer needs, both spoken and implied, developed a specification of 

requirements and ranked these requirements. We have also used several tools within product 

development such as: making a Gantt-schedule, function analysis, and a Pugh’s matrix. 

We have had close contact with the company to make certain that we are on the right path and 

to get answers to questions that have developed during the journey. 

 

The results are three concepts that fulfill the company’s needs and raised their effectivity in 

their production chain. The concepts will speed up the company’s production, which will lead 

to the company being able to receive larger orders and therefore grow as a company.  

 

The conclusion was that we succeeded with our assignment. The company has received better 

alternatives for measuring their smoothie ingredients and will through that be able to use our 

concepts to their other ingredients that aren’t mango. 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANFATTNING  

 
Kostia är ett relativt nytt företag som producerar och säljer smoothies. Det går bland annat att 

beställa dagliga leveranser av smoothies eller större mängder till events. Efterfrågan av det 

nyttiga alternativet fortsätter att växa och därmed måste Kostias produktionskedja utvecklas för 

att kunna tillfredsställa sina kunder och växa ytterligare som företag.  

 

Dagens produktion är helt manuell, vilket tar längre tid än önskat. Det finns två flaskhalsar som 

tar mest tid i produktionen, en av dom är portioneringen av ingredienser. Portioneringen går till 

så att arbetaren tar fram skopa, behållare och våg, sedan nollställs vågen med behållaren på och 

arbetaren öppnar frysen. Ingredienserna skopas upp och hälls i behållaren på vågen. Därefter 

får arbetaren tillsätta och eventuellt skopa ur till rätt vikt uppnås. Detta tillvägagångssätt var 

omodern och helt manuell vilket gav stora utvecklingsmöjligheter.  

 

Vårt uppdrag hos Kostia var att ta fram tre koncept för att underlätta portioneringen av 

ingredienser. För att kunna göra detta bestämdes att vi skulle avgränsa oss till portionering  

av mango.  

 

Vi har listat kundbehoven, båda de uttalade och outtalade, upprättat en kravspecifikation och 

rangordnat dessa krav. Dessutom har vi använt oss av flera verktyg inom produktutvecklingen, 

så som Gantt-schema, funktionsanalys och Pughs matris.  

 

Vi har haft nära kontakt med företaget för att försäkra oss om att vi är på rätt väg och för att få 

svar på frågor som dykt upp längs vägen.  

 

Resultatet blev tre koncept som uppfyller företagets behov och ökar effektiviteten i deras 

produktionskedja. Koncepten kommer att snabba på företagets produktion vilket kommer att 

leda till att de kan ta emot större beställningar och därmed växa som företag.  

 

Slutsatsen blev att vi lyckades med det uppdrag vi fått. Företaget har fått bättre alternativ för att 

mäta upp sina ingredienser och kommer dessutom att kunna anpassa våra koncept till sina 

övriga ingredienser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÖRORD  
  

Vi är två tjejer som båda två valde att börja studera vid Mälardalens högskola med 

ingenjörsyrket som mål och produktutveckling och produktdesign som inriktning. Redan första 

terminen blev vi väldigt bra vänner, vi lärde oss att vi är ganska olika som personer men har ett 

gemensamt intresse för teknik, skapande, produktutveckling och design.  

 

Vid den första informationen om examensarbete kände vi båda att vi ville skriva ett gemensamt 

examensarbete då vi är ganska likasinnade, arbetar bra ihop men tänker i ganska olika banor. 

Vad vi skulle skriva om och vart vi skulle skriva vårt arbete slumpade sig väldigt bra. Vi 

kontaktade företaget i ett annat ärende men vid samtalets slut hade vi bestämt träff för att höra 

mer om eventuellt examensarbete! 

 

Efter träffen med företaget kände vi oss båda inspirerade och taggade på att skriva vårt exjobb 

hos företaget. Företaget hade tagit fram några olika alternativ till exjobb och sagt att vi fick 

välja och vraka, eller komma med ett eget förslag. På vägen hem diskuterade vi för oss själva 

och konstaterade att vi båda varit intresserade av samma område, nämligen portioneringen av 

fryst, tärnad mango.  

 

Valet av handledare på skolan föll ganska naturligt, då vi ville ha en handledare som var hands 

on, rak på sak och som vi kände ganska bra och jobbat med förut. Därför vill vi ta denna chans 

och tacka vår handledare, Henrik Lekryd, som stöttat oss i vått och torrt! 

 

Vår handledare på företaget var också ett givet val då vi kände att det var lätt att ta kontakt, 

oavsett fråga, vi blev prioriterade och att vi kände oss behövda av företaget. Så tack till 

Douglas Munguia Chang och Michael Eriksson för förtroendet! 
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FÖRKORTNINGAR: 
  

CAD     Computer aided design  
 
FMEA     Failure Mode Effects Analysis 
 
IDT                      Akademin för Innovation, Design och 

Teknik 
  
Mdh                                   Mälardalens högskola 
 
QFD    Quality Function Deployment 
 
Mango Där det står mango refererar det till fryst, 

tärnad mango 
 
Kostia kommer nedan att kallas för företaget.  
 
Den som utför vägandet av ingredienser kommer att kallas arbetaren.  
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1.       INLEDNING  
Denna rapport är en del av examensarbetet skrivet och utfört av Ylva Fredriksson och Ema 

Marble. Arbetet är skrivet på Mälardalens högskola och omfattar 15 högskolepoäng. Vi har 

utfört arbetet på uppdrag för Kostia, som producerar smoothies och levererar till kund. Våra 

handledare på företaget är Douglas Chang och Michael Eriksson, och vår handledare på 

Mälardalens Högskola (Mdh) är Henrik Lekryd.   

 

1.1. Bakgrund  
 

Företaget grundades 2016 av Douglas Munguia Chang, Michael Eriksson och vänner för att 

förse företag med ett nyttigare alternativ till sitt fika. 
 
Företaget har sin tillverkning i Södertälje där de tillverkar högkvalitativa smoothies med 

framforskade recept för optimalt vitamin- och mineralupptag. Fokuset ligger på att vara 

transparenta som företag, och av hög kvalité, såsom att bara använda återvinningsbar plast och 

att varje steg av produktionen är självfallet livsmedelsgodkänt.  
 
Företaget riktar sig mot andra företag, privatpersoner och event genom catering och leveranser 

av smoothies. Det går att beställa en större mängd smoothies till ett event eller ha en daglig 

leverans av smoothies.  
 
Företaget har nyligen bytt lokaler och strävar efter att expandera. Efterfrågan växer och 

företaget får större och fler beställningar. Detta betyder att de behöver utöka och förbättra sin 

produktion för att mäta sig med efterfrågan. Därför tillfrågade de oss för att utveckla en 

produkt för att väga och portionera livsmedel. 
 

1.2. Problemformulering 
 

Dagens produktion av smoothies sker helt manuellt. Ingredienserna levereras till företaget, 

både färska och frysta, och packas där om till företagets egna behållare. Därefter rengörs, 

skalas och mäts alla ingredienser upp för att mixas samman. Mixarna de använder klarar tre 

portioner åt gången. I dagens produktion finns det två större flaskhalsar som gör att 

produktionen tar längre tid än önskat. En av dom flaskhalsarna är portioneringen av 

ingredienser.  
 
I dagsläget mäts ingredienserna upp för hand med hjälp av en skopa och en våg. Detta tar oftast 

lång tid då arbetaren först måste uppskatta hur mycket den ska ta, tillsätta mer, och sen 

eventuellt skopa ur om det blivit för mycket. Ingredienserna varierar också i storlek, som även 

det försvårar portioneringen. Detta gör att tillverkningen tar mycket längre tid än önskat. 
 
I och med att företaget expanderar, får fler kunder, och större beställningar behöver 

portioneringsprocessen gå mycket snabbare än i dagsläget för att kunna tillgodose kundernas 

efterfrågan och även för att öka effektiviteten och lönsamheten hos företaget. Kombinationen 

av dessa faktorer gör att portioneringen av ingredienser är en stor utvecklingsmöjlighet för 

företaget.   
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1.3. Syfte 
 

Syftet med arbetet är att utveckla tre koncept till företaget, dessa koncept ska ge företaget nya 

möjliga sätt att mäta upp mango på. Koncepten ska spara tid, vara användarvänliga, 

livsmedelsgodkända och även har hög precision i sin mätförmåga. Detta kommer att spara 

företaget mycket tid då tillvägagångssättet idag är omodernt och därmed tar onödigt mycket tid. 
 
Vi ska leverera tre olika koncept till företaget. Koncepten ska redovisas som Computer Aided 

Design-filer (CAD) samt en redovisning för hur koncepten är tänkta att fungera, tankar bakom, 

fördelar och eventuella nackdelar. Simuleringar skall skapas för att ytterligare förtydliga hur 

koncepten är tänkta att fungera.  
 
Syftet med arbetet är också att ge oss en djupare förståelse om hur skapandeprocessen går till 

och att vi skall få erfarenheten att både driva och utföra ett projekt. Vi kommer att använda oss 

av flera olika verktyg som är vanliga i projekt och behöva forska och fördjupa oss i ämnen vi 

inte ännu vet så mycket om.  

 

1.4. Direktiv 
 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och sträcker sig över vårterminen 2018, cirka 20 

veckor på halvfart. Det färdiga arbetet ska redovisas genom en skriftlig rapport och en muntlig 

presentation.  
 

1.5. Avgränsningar  
 

 
Företaget behöver hjälp med att utveckla en metod till att mäta upp ingredienser, där har vi, 

tillsammans med företaget, bestämt att avgränsa oss till att enbart arbeta med att mäta upp 

tärnad, frusen mango. Detta för att de olika ingredienserna har väldigt olika konsistens, densitet 

och storlek vilket gör att ett koncept inte nödvändigtvis passar alla ingredienser. Koncepten kan 

senare komma att anpassas till andra ingredienser.  
 
Koncepten får inte ha en totalkostnad över 100 t.kr. Vi ska inte ta fram material eller 

tillverkningsmetoder för koncepten men de skall gå att tillverkas i livsmedelsgodkända material 

och enligt livsmedelsverkets lagstiftningar. Koncepten ska ha en precision av 0.1 gram men en 

tolerans av +- 2 gram.  
 
För företaget ska de olika koncepten redovisas med hjälp av CAD-modeller och eventuellt 

simuleringar. Vi ska beskriva tänkt funktion och lista för- och nackdelar. 
 
Företaget vill enbart ha koncept, vi skall inte ta fram en färdig produkt utan enbart CAD-filer 

som visar våra idéer. För att inte fastna på ett koncept, som eventuellt inte fungerar då det ej 

testats i verkligheten, bestämdes det att vi skulle ta fram tre olika koncept.  
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2.     TEORETISK REFERENSRAM 

 
2.1. Produktutvecklingsmodell 

 

För att försäkra oss om att vårat examensarbete följde de faser och använde rätt metoder som 

rekommenderas, valde vi att följa en produktutvecklingsmodell. Vi valde att arbeta efter boken 

Produktutveckling konstruktion och design, som vi jobbat med förut och ger en tydlig och 

enkel bild av arbetets uppbyggnad. De faser som boken rekommenderar för produktutveckling 

är planering, konceptutveckling, utveckling på systemnivå, detaljutveckling, testning och 

vidareutveckling och sedan produktionsupptakt.  

 

Vi har valt att modifiera dessa faser för att passa vårat arbete och eftersom arbetet avgränsats 

till att enbart nå konceptfas, så kommer vissa delar av modellen inte användas. Till exempel 

kommer utveckling på systemnivå och detaljnivå att behandlas mer som en större fas och det 

kommer inte att bli någon fysisk testning och inte heller någon produktionsupptakt. (Eppinger, 

2012) 

 
2.2. Gantt-schema  

 

Ett Gantt-schema hjälper till att strukturera upp och sätta deadlines på olika moment inom 

arbetet. Schemat är en hjälp för att se till att arbetet rör sig framåt och att vi inte fastnar i något 

moment. (Gantt.com, 2018) 
 

 
Figur 1. Gantt-schema 

2.3. Pughs matris 

  
Pughs matris är ett verktyg för att jämföra koncept sinsemellan, och med den eventuella 

befintliga lösningen. Metoden går ut på att poängsätta de olika lösningarna utifrån de krav och 

kriterier som måste uppfyllas. Kraven och kriterierna är också viktade mot varandra så att de 

viktigaste har ett högre poäng, som sedan multipliceras med konceptens poäng, vilket gör att de 

viktigaste kriterierna/kraven har en mer avgörande betydelse. (whatissixsigma.net, 2018) 
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Figur 2. Pughs matris 

2.4. Programvara 
 

Detta är de programvaror som använts under detta examensarbete:  

 

Solidworks 2017 

Microsoft Word 2016 

Google Docs 

Microsoft Excel 2016 

Snipping Tool 

 

2.5. FMEA 
 

 
Figur 3. FMEA (Swan, 2018) 

 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) är en metod för att identifiera och förstå potentiella 

fel och vad som orsakar dem i produkt eller process. Dessutom kan den identifiera effekterna 

felen har på system eller användare när produkten eller processen är färdig. Genom att göra en 

FMEA så kan en lösa problem en funnit.  
 

En gör FMEA på olika nivåer men för detta kollar vi en System FMEA. Detta är när en bara 
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analyserar under konceptfasen. Det finns dessutom två till vilka fokuserar på en vald produkt 

och sedan på färdig produkt, detta kallas Design och Process. Under system FMEA så 

identifierar en produkt/sak och dess funktion. Sedan identifierar en en potentiellt fel som en 

sedan identifiera effekterna av detta fel ifall det skulle uppstå. (Carlson, 2012) 

 

2.6. Källkritik och källhänvisning 
 

Den information vi behövt i vårt arbete har vi hämtat från primärkällor i största möjliga mån. 

Vi har dessutom utfört egen empirisk studie snarare än att hämta information från utomstående 

källor.  
 
Vi har litat på att de siffror och den information som företaget angivit har varit korrekt.  
 

Vi använder Harvardsystemet vid källhänvisningar och anger datum då informationen hämtats.  
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3.  METOD OCH UTFÖRANDE 

 
I följande kapitel tas tillvägagångssätten och verktygen för vårt examensarbete upp och 

motiveras.   

 

3.1. Uppstart 
 

3.1.1 Uppstartsmöte med företaget 
 

När vi bestämt att göra vårt examensarbete på företaget var nästa naturliga steg att besöka 

företaget för att få en noggrann genomgång av hur produktionsprocessen såg ut idag och få en 

större bild av problemen och utvecklingsmöjligheterna företaget upplevdes ha. Efter 

genomgången av produktionskedjan satte vi oss ner och diskuterade mer ingående vad 

företaget förväntar sig av arbetet och lite vad deras tankar och idéer var angående en lösning på 

deras problem.  

 

3.1.2 Gruppkontrakt  
 

När vi bestämde att vi skulle skriva vårt examensarbete ihop konstaterade vi också att vi 

behövde etablera några regler mellan oss. Till exempel när vi kunde arbeta tillsammans, hur 

mycket vi skulle arbeta per vecka och när vi skulle ha avstämningsmöten. Därför bestämde vi 

att upprätta ett gruppkontrakt för att fastställa att båda parter drog sitt strå till stacken.  

 

 
Figur 4. Gruppkontrakt 
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3.1.3 Gantt-schema 
 

Därefter konstaterade vi tillsammans att vi behövde upprätta ett tidsschema för att vara säkra på 

att vi fått med alla avgörande steg i vårt arbete, få en enkel överblick hur vi låg till tidsmässigt 

och för att få en bra överblick över vad som skulle göras, av vem och i vilket skede av arbetet. 

Vi valde att göra ett Gantt-schema där vi först satte upp den tid vi planerade att lägga på de 

respektive områdena av arbetet, men också ett fält där vi registrerade faktiskt nedlagda timmar. 

Detta för att i efterhand kunna utvärdera hur arbetet gått och hur mycket tid vi faktiskt lagt ner 

och i vilket skede av arbetet.  
 

 
Figur 5. Gantt del 1 

 

 
Figur 6. Gantt del 2 

 

3.1.4 Möten 
 

Med vår handledare på Mdh bestämdes att vi skulle träffas minst varannan vecka för 

avstämning och frågor. Utöver dessa möten bestämdes också att vi skulle maila ett puls-

protokoll för att visa hur arbetet gått, vad vi gjort och våra upplevelser och känslor.  
 
Tillsammans med företaget bestämdes att vi skulle träffas vid de viktigaste skedena i arbetet, 

alltså uppstarten, konceptutveckling och konceptsållning och avslutande. Däremellan skulle vi 

hålla kontakten via telefon, Skype eller mail minst en gång i månaden för att stämma av och 

uppdatera företaget på arbetet, och ställa eventuella frågor som uppkommit. 
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3.2. Generering, sållning och utveckling av möjligheter  
 

3.2.1 Val av möjlighet 
 

För att kunna generera möjligheter och komma fram till vad vårt arbete skulle fokusera på 

besökte vi företaget. Där fick vi en noggrann genomgång av hur produktionsprocessen gick till 

och diskuterade förbättringsmöjligheter under processens gång. Detta ledde till fyra olika 

möjligheter som vi tillsammans med företaget tyckte var rimligt för ett examensarbete. Sedan 

satte vi oss ner och diskuterade och fördjupade oss i de olika möjligheterna. Där kom vi fram 

till att några av möjligheterna skulle vara mer uppskattade av företaget, några mer inriktade 

mot konstruktion respektive design och vissa mer krävande än 15 högskolepoäng. Vi sållade ut 

två möjligheter tillsammans med företaget, sedan diskuterade vi med vår handledare om vårt 

slutgiltiga val. Vi kände att vi ville göra skillnad för företaget och ta fram något som dom 

skulle ha stor användning av. Därför valde vi den möjlighet som skulle ha en stor betydelse för 

företaget, en kombination av design och konstruktion som vi uppskattade var lagom 

omfattande för 15 högskolepoäng.  
 
Den möjlighet vi valde att rikta in oss på var den att spara tid vid portionering av ingredienser, 

mer specifikt mango. Idag görs portioneringen för hand med hjälp av skopa vilket gör att det 

finns stora mängder tid att spara för företaget.  

 

3.2.2 Empirisk studie 
 

För att kunna ta fram koncept för att mäta upp mango behövde vi först utvidga våra kunskaper 

inom både livsmedel och mango. Vi behövde också ta reda på mer om dagens lösning, hur lång 

tid det tog att mäta upp rätt mängd mango och vad som var problemområdena.  
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3.2.2.1 Mango 
 

 
Figur 7. Mango 

Mangon levereras till företaget som frysta bitar. Dessa bitar varierar i storlek, men är 

uppskattade som 40 mm3 som störst. Mangon mäts upp när den är fryst. För att få målvärden 

och ta reda på hur mangon uppför sig i de olika stadierna bestämde vi att utföra ett empiriskt 

test där vi ställer fram mango i ett rums tempererat rum, liknande företagets lokaler, och se hur 

lång tid det tog för mangon att tina, och hur konsistensen förändrades utefter det.    
I fryst tillstånd är mangon fast och torr, kan klumpa ihop med andra bitar på grund av is och 

kyla. Mango lades på en porslinstallrik och inom 10 min var sidan på mangon som låg mot 

porslinet tinat, men endast på ytan. Sidan som var tinat satt inte längre fast i andra bitar och var 

lätt att separera. Inom 20 minuter var de mindre bitarna på ca 10 mm3 externt helt tinade och 

frusna på insidan. Vid 40 minuter var de mindre bitarna inte längre frusna men ändå kalla och 

de större bitarna var externt tinade. Vid 1,5 h var all mango helt tinad och de större bitarna bara 

kalla på insidan. När mango är helt tinad så är den blöt, men inte klibbig och när man klämde 

på bitarna så var mango fibrig när man klämde på den vilket gjorde att den snarare revs isär 

istället för att smula sönder. 
  
Den ska vägas i frusen form, alltså bör det inte gå längre än en viss tid från det att den tas ut ur 

frysen och tills dess att den vägs. Detta för att mangon bidrar till att smoothien blir kall. 
 
Storlek : 

1. Det största biten hittad var: 3x2x1 cm 

2. Resten var ca: 2x1,5x1,5 cm 
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Figur 8. Mått på mango 

3.2.2.2 Livsmedelsgodkänt 
Eftersom företaget producerar livsmedel ska koncept självfallet gå att producera i 

livsmedelsgodkända material. 
 
Livsmedelsverket godkänner inte material, däremot finns det förordningar som säger: 
“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.” 

Varje företag som på något sätt arbetar med livsmedel måste också ha ett system för att kunna 

spåra tillbaka i tillverkningskedjan. Det skall också finnas ett kvalitetssystem för alla led i 

tillverkningen. (Livsmedelsverket, 2018) 

3.2.2.3 Dagens produktion 
I dagens produktion mäts mangon upp för hand. Arbetaren börjar med att ställa behållaren, som 

mangon ska mätas upp i, på en våg och nollställa den. Sedan tar arbetaren en skopa och öppnar 

frysen, där mangon förvaras. Sedan skopas en mängd mango upp, hälls i behållaren och detta 

fortsätter tills dess att rätt mängd mango är uppmätt. Blir det för mycket mango skopas mango 

ur behållaren istället. Själva portioneringen tar cirka 12 sekunder per portion medan den totala 

tiden, från nollställningen av vågen tills dess att frysens lock stängs tar cirka 28 sekunder. En 

portion mango är bestämt att vara 80 gram och tre portioner är 250 gram. portioneringen sker i 

rumstemperatur, cirka 20 grader.  

 

3.2.3 Kundbehov 
För att ta fram koncept som matchar vårt företags behov och önskemål. Dessa behov och 

önskemål är:  
• Mäta upp mango med två grams precision. 

• Vara snabbare än dagens lösning. 

• Kunna anpassa vikten som skall mätas upp. 
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• Anpassad till frusen mango, men eventuellt anpassningsbar till andra ingredienser.  

• Inte ha en större kostnad än 100 000 kronor. 

• Lätt att rengöra och hålla hygienisk.  
 

3.2.4 Dolda kundbehov 
 

• Mangon får inte komma i kontakt med temperaturer över rumstemperatur så mangon 

riskerar att tina. I produktionslokalerna hålls cirka 20-22grader. 

• Ska kunna tillverkas i livsmedelsgodkänt material och möta livsmedelsverkets lagkrav. 

• Uppvägning kan vara automatiserad för att effektivisera produktionen ytterligare. 

 
För att kunna utveckla våra koncept är det viktigt att anordna behoven hierarkiskt. Detta för att 

tydligt visa vilka behov som är viktigast och vad som skall prioriteras om alla behov inte kan 

uppfyllas. 
 

1. Den huvudsakliga funktionen med vår produkt är att mäta upp frusen mango, för att 

bibehålla den höga kvaliteten på smoothiesarna behöver detta göras med en tolerans på 

+/- två gram. Företaget vill dock ha en mätprecision på 0.1 gram för att kunna mäta 

andra ingredienser som kräver den finkänsligheten av vågen. Detta blir det viktigaste 

behovet.  

2. Portioneringen måste gå snabbare än dagens lösning för att tillföra något för företaget, 

alltså snabbare än 12 sekunder per portion. Genom att automatisera portioneringen kan 

arbetaren då göra annat under den tiden vilket gör produktionen snabbare och mer 

effektivt i sin helhet. 

3. Ska kunna tillverkas i ett livsmedelsgodkänt material då företaget står för hög kvalite 

och vill garantera denna kvalité till kund.  

4. Hygien är en väldigt viktig faktor då koncepten är tänkta att komma i kontakt med 

livsmedel. Därför är det viktigt att koncepten skulle vara enkla att rengöra.  

5. Koncepten skall vara anpassade till frusen mango men eventuellt anpassningsbar till 

andra ingredienser.  

6. I uppvägningsprocessen ska mangon inte komma i kontakt med något som har en 

temperatur över rumstemperatur, 20 grader, då detta skulle snabba på mangons tinande, 

ändra konsistensen på mangon och värma upp smoothien i helhet. 

7. Ska gå att tillverka med en budget på 100 000 kr. 
 

3.3. Benchmarking  
 

För att ta fram våra koncept måste vi också veta vad som redan finns på marknaden.  
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När vi undersöker dagens marknad hittar vi olika maskiner som används inom 

livsmedelsindustrin. Vid benchmarkingen har vi litat på de priser företaget angett. 

 
Figur 9. Check weigher (Industries, 2018) 

Dessa priser kommer troligen att ligga i överkant då vi är 

privatpersoner, företaget kan troligen förhandla fram ett 

bättre pris.  
 
Checkweigher är en maskin som med hjälp av rullband, 

väger produkter och verifierar att de har den korrekta vikten 

eller att den är inom marginalerna.  
Kostar 46 837,96 kr då man sökt på nätet. Som företag kan 

man få bättre priser, vilket gör att detta är ett ungefärligt 

värde för att kunna jämför med slutkoncepten. (Industries, 2018) 
 

 

 
Figur 10. Single head weigher (Foodmc, 2018) 

Single head weigher fungerar på sättet att livsmedelsvaran eller 

produkten som ska sorteras läggs i en stor behållare som sorterar 

ut förutbestämd mängd. Det finns flera varianter och maskinen 

kan jobba med frusna, torra, och blöta livsmedel och dessutom 

blanda och möta flera produkter samtidigt. 
Kostar 98 539,91 kr då man sökt på nätet. Som företag kan man 

få bättre priser, vilket gör att detta är ett ungefärligt värde för att 

kunna jämför med slutkoncepten. (Single Head Linear Weigher, 

2017) 
 
 

Figur 11. Sked 

Sked för vägning av kryddor: 57 ml och 300 gram 387kr då man sökt 

på nätet. Som företag kan man få bättre priser, vilket gör att detta är en 

ungefärligt värde för att kunna jämför med slutkoncepten. (qbBakers, 

2018) 

 

 
 

 

Figur 12. Köksmått 

Köksmått vägning, för att väga större saker: 1liter, 1 kg, 431kr då man 

sökt på nätet. Som företag kan man få bättre priser, vilket gör att detta är 

en ungefärligt värde för att kunna jämför med slutkoncepten. (qbBakers, 

2018)  
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3.4. Funktionsanalys 
 

För att kunna ta fram koncept som fokuserar på de viktigaste funktionerna analyserade vi hur 

de olika funktionerna hängde ihop. Vi satte oss ner och diskuterade de olika funktionerna, 

sorterade utifrån huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner. Dessa sammanställde vi 

sedan i ett träd för att tydligt visa hur de olika funktionerna hängde ihop och deras relativa 

prioritet. Vi fick en tydligare syn på konceptets krav och funktioner, detta hjälpte oss med 

målvärden. 

 
Figur 13. Egenskapsträd 

3.5. Kravspecifikation 
 

Skall-kraven ska uppfyllas och en skall kunna svara ja eller nej på om de uppfyllts vid de 

slutliga koncepten. Är dessa ej uppfyllda möter konceptet inte målen och förkastas därmed. 

(Al, 2018) 

 

3.5.1 Skall VS. Borde 
• Mäta vikt - Skall 

Detta är huvudfunktionen av produkten och är ett måste. Vikten anges i gram. 

 

• Precision - Skall 

Produktkoncepten ska kunna väga livsmedlet med en precision på +/- 2 gram från 

0.1-200 gram. 

 

• Hastighet - Skall 

Det skall gå 25% snabbare att mäta upp livsmedlet i portioner än med 

dagens     lösning, vilket blir 7 sekunder snabbare per portion. 

  

• Anpassningsbar vikt - Skall 
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Om byte av vikt sker, så skall detta inte göra produktkoncepten irrelevanta. 

 

• Pris - Skall 

 Kravet på kostnad under 100 000 kr skall hållas. 

 

• Tillverkning - Skall 

 Koncepten skall gå att tillverka i ett livsmedelsgodkänt material. 

 

• Rengöring - Skall 

 Det skall gå att rengöra produkten på ett smidigt sätt för att göra den hygienisk.  

 

• Hälsokrav - Skall 

 Konstruktionen skall inte utgöra en fara för de livsmedel den berör 

 

• Ej värmeavgivande - Skall 

 Konstruktionen ska inte avge värme som kan tina upp mangon 

 

• Material - Skall 

 Koncepten skall gå att tillverkas av ett livsmedelsgodkänt material  

 

• Anpassningsbar livsmedel - Bör 

Det vore fördelaktigt att kunna byta ingrediens men att kunna använda samma produkt.  

 

• Ergonomi (användarvänlig) - Bör 

 Produktkoncepten bör vara lättanvända och lättförstådda. 

 

• Underhåll - Bör 

 Underhåll bör vara relativt litet. 

 

• Design/utformning - Bör 

 Våra koncept ska vara stilrena och funktionella. 

 

• Dokumentation - Bör 

 Instruktioner kan finnas för att hjälpa användare. 

 

 

3.6. Konceptgenerering och sållning 
 

När vi gjort en funktionsanalys och kravspecifikation började vi generera koncept. För att inte 

tappa några möjligheter bestämdes att vi skulle generera så många koncept som möjligt 

individuellt för att sedan träffas och gå igenom våra koncept tillsammans. Inga ideer fick 

strykas under den individuella delen. För att alla idéer skulle övervägas, gavs här rikligt med 

tid. När vi träffades fick vi presentera alla våra koncept för varandra, sedan komma med 

åsikter, lista för- och nackdelar med de olika koncepten och till slut se om vi kunde kombinera 

något av koncepten. Fler koncept uppkom då vi sett varandras skisser och idéer, och därmed 

fick ny inspiration.  
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3.6.1 Sållning 
 

När vi var nöjda med hur vi illustrerat våra koncept bestämdes datum för att träffa företaget och 

presentera våra koncept och se att vi var på rätt väg. Vi förberedde en presentation om varje 

koncept som innehöll tankar bakom, för- och nackdelar, och funktioner. 
 
När vi presenterat våra koncept började en dialog med företaget om de olika koncepten. 

Företaget uttryckte sina åsikter om de olika koncepten, för- och nackdelar ur deras perspektiv 

samt hur användarvänliga dom tyckte koncepten var. Ur den dialogen utvecklades koncept och 

några slopades. Tillsammans med företaget valdes de tre koncept vi skulle vidareutveckla.  

 
 

 
Figur 14. Första skiss till koncept ett 

Detta koncept valdes då företaget såg många 

utvecklingsmöjligheter med skissen. Den första skissen 

visade en liggande spiral-liknande maskin, men 

tillsammans med företaget sågs möjligheten att vända på 

den och montera en genomgående spiral för att öka 

matningen.   
 

 

 
Figur 15. Första skiss till koncept två 

Koncept två valdes då företaget gillade idéen om att 

bitarna av mango får samma storlek, då detta underlätta 

vägningen. Kvarnhjulen kommer att mata mangon neråt. 

Hjulen kan enkelt stannas när rätt vikt uppnåtts och då 

kommer ingen ytterligare mango kunna ramla ner då 

kvarnhjulens tänder håller kvar dom.  
 

 

 

 

 

 

 
Figur 16. Första skiss till tre 

Detta koncept valdes för sin simpla, beprövade metod. 

Hävstänger har funnits sedan ungefär 287-212 f.Kr. 

(Borg, 2018). Detta koncepts funktionalitet kändes 

därför väldigt säkert.  
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Figur 17. Första skiss till matare 

Mataren valdes för sitt smidiga sätt att automatisera och 

effektivisera produktionen, då arbetare kan göra annat 

medan mangon mäts upp.  
 
De koncept som slopades redovisas kort nedan med en 

förklaring till varför de ej kvalificerade till topp tre.  
 

 

 

 
Figur 18. Skiss på koncept fyra 

Koncept fyra slopades då det skulle ta upp för mycket plats vid en 

arbetsbänk, detta var dock en tidig variant av spiralkonceptet. 

Skillnaden var en konisk form som behövde ha en stor diameter för att 

uppfylla sitt syfte. På grund av sin storlek skulle konceptet troligen 

behöva tvättas för hand vilket inte var önskvärt för företaget.  
 

 

 
Figur 19. Skiss på koncept fem 

Koncept fem hade inte precisionen som krävdes av recepten. Det här 

konceptet var också manuellt, och skulle därför inte uppfylla kravet på 

25% snabbare portionering. Detta koncept hängde på att bitarna av 

mango var någorlunda lika i storlek, vilket ledde till att 

kvarnkonceptet skapades.  
 

 

 

 

 
Figur 20. Skiss på koncept sex 

Koncept sex var också ett manuellt koncept, troligen snabbare än 

dagens lösning, men inte 25% snabbare. Vi var dessutom 

tveksamma till om konceptet skulle fungera i praktiken. Konceptet 

var inte särskilt användarvänligt och inte heller ergonomiskt.  
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Figur 21. Skiss på koncept sju 

Koncept sju hade också en bristande funktionalitet. Detta koncept 

byggde på att mangon skulle få falla fritt ner i en kopp tills dess 

att arbetare stängde av flödet. Vi konstaterade att det var väldigt 

osäkert om rätt vikt skulle kunna uppmätas. Konceptet bedömdes 

vara snabbare än dagens koncept, men inte nödvändigtvis 25% 

snabbare, då risken att behöva skopa tillbaka mango fanns.  
 

 

 

 

 

 

 
Figur 22. Skiss på koncept åtta 

Koncept åtta var företagets konceptlösning från start. Efter 

diskuterande konstaterades att konceptet inte skulle spara nog med 

tid eller till och med ta längre tid än dagens lösning, då det var 

manuellt och behövde mycket tid av arbetaren. Detta koncept var 

heller inte så enkelt att diska eller hålla hygieniskt.  
 

 

 

 

 
Figur 23. Skiss på koncept nio 

Koncept nio var en del av ett koncept och koncentrerade sig 

enbart på uppvägningen av mango och var alltså ingen 

helhetslösning. Detta delkoncept gillades dock och låg till grund 

för vad som senare utvecklades till tippvågskonceptet.  
 

 
Figur 24. Skiss på koncept tio 

Koncept tio var en utveckling av dagens 

lösning och skulle snabba på portioneringen 

något men inte uppfylla kravet på 25%. Detta 

koncept var heller inte diskmaskinsvänligt, 

något som var önskvärt av företaget.  
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Figur 25. Skiss på färdig process med hjälp av koncept och matare     Figur 26. Utveckling av spiralkoncept tillsammans med 

företaget 

3.7. Konceptval 
 

3.7.1 Pughs matris 
 

För att kunna poängsätta och rangordna våra koncept bestämdes att vi skulle använda oss av 

Pughs matris. Pughs matris ger en tydlig bild av hur väl de olika koncepten uppfyller de krav 

som ställs på dom. Koncepten ställs mot varandra, så en får se hur de presterar i jämförelse mot 

varandra. Slutresultatet blir en poängsättning av de olika koncepten. 
 
De kriterier som de olika koncepten betygsattes utifrån var de som framställdes i kundbehoven 

och kravspecifikationen.  
 
Enligt kundbehoven ska koncepten alltså uppfylla följande egenskaper; 
Mäta vikt, med precision, snabbare än dagens lösning; vara lätt att rengöra; kunna anpassas till 

olika livsmedel; kunna tillverkas under en kostnad av 100t.kr och i livsmedelsgodkända 

material och enligt livsmedelsverkets lagstiftningar. (Livsmedelsverket, 2018) 
 
Enligt kravspecifikationen bestämdes också att koncepten skall, utöver kundbehoven, uppfylla 

dessa krav; 
Kunna anpassa vikten som skall vara snabbare än dagens lösning, kunna mätas upp, vara 

användarvänlig, ha inget/väldigt lite underhåll och ha en stilren design.  
 
I matrisen ställdes kraven upp mot de tre koncepten vi valt för att se vilken som var den bästa. 

Vi valde viktningsskalan 1-3-5 och betygsskalan 1-3-5 för att väga koncepten mot varandra och 

nuvarande lösning. Alla koncept var bättre än dagens lösning, men kvarnkonceptet och 

spiralkonceptet visade sig vara lika bra och bättre än tippvågskonceptet. Detta berodde på att 

spiral- och kvarnkonceptet har färre komponenter, vilket gör dom snabbare, lättare att rengöra 

och att dom har högre precision och hastighet än tippsvågskonceptet. 
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Figur 27. Pughs Matris (whatissixsigma.net, 2018) 

  



 

20 

 

4.     RESULTAT  

 
4.1. Slutgiltigt koncept 

 

Vi valde följande tre koncept som kommer att underlätta portioneringen av mango för 

företaget. Koncepten vi valde matchade företagets krav och behov bäst och var mycket 

snabbare än dagens lösning. Samtliga koncept har en våg som mäter med en precision på 0.1 

gram, och kan ställas in till att godkänna en önskad vikt med en tolerans på +/- 2 gram. 

Hastigheten på våra koncept kommer att överträffa målet på 25% snabbare än dagens lösning. 

Detta gör att arbetaren kan gör andra saker medan mangon väger och portionerar sig själv 

vilket kommer att effektivisera produktionen. Det arbetaren behöver göra är att fylla på frusen 

mango i behållaren, ställa fram mängden koppar som matchar mängden portioner som önskas 

och sedan starta konstruktionen. I och med denna automatisering förbättras också ergonomin 

för arbetaren då denna inte behöver böja sig ner i en kylbox för att nå mangon.  

Koncepten kan alla anpassas till olika ingredienser i framtiden, vilket kommer att gå ett 

enhetligt intryck i företagets produktionskedja och inte minst effektivisera och snabba på hela 

produktionen.  

Ingen av koncepten riskerar att tina mangon genom temperaturer över 20 grader. Samtliga 

koncept går att livsmedelsgodkänt material och möta livsmedelsverkets förordningar. 

Gemensamt för de tre koncepten är vågen och den så kallade mataren. Mataren matar helt 

enkelt fram en ny behållare efter att den förra uppfyllde den önskade mängden mango. 

Koncept ett och två delar den stora behållaren där mangon förvaras. Behållaren har kapaciteten 

att innehålla 17,5 L mango, vilket skulle räcka till cirka 17500 gram / 250 gram = 70 stycken 

tre-portioner, alltså 210 smoothies, vilket motsvarar en relativt stor beställning för företaget. 

Koncept tre har en låda för förvaring av mango, denna låda får företaget själva bestämma 

storlek på. 

Konstruktionerna mäter upp mango tills dess att mangon tar slut, kopparna tar slut eller 

maskinen stängs av. Eventuell kvarvarande mango kan hällas tillbaka till behållaren i frysen. 

Sedan demonteras maskinen och rengörs, samtliga koncept går att rengöras i diskmaskin.  

4.1.1 Prisuppskattning 
 

Då företaget har en budget på 100 000 kronor behövdes en prisuppskattning för att fastställa att 

alla koncept höll sig inom budget och därmed uppfyllde kundkraven. Då vi har mycket 

begränsad kunskap inom de avancerade beståndsdelar som behövs, gjordes en väldigt generell 

prisuppskattning. Prisuppskattningen gick till så att varje delmoment i konstruktionen 
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uppskattades kosta 15 000 kronor, vilket då skulle ge följande prisbild:

 
Figur 28. Prisuppskattning 

 

Genom detta diagram uppskattas kostnaden bli: 
• Koncept ett, 15 000*5 = 75 000 

• Koncept två, 15 000*5 = 75 000 

• Koncept tre, 15 000*7 = 105 000 

 
Koncept tre beräknas alltså bli 5 000 kronor dyrare än företagets budget men på grund av det 

väldigt förenklade uträkningen bedömdes det vara okej.  
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4.2. Koncept ett 

 
Figur 29. Spiralkoncept 

4.2.1 Spiralkoncept 

 

I koncept ett hälls en större mängd mango i en behållare, i botten av denna behållare finns en 

spiral, som med hjälp av en motor, driver mangobitarna nedåt i kontrollerad hastighet. Under 

mynningen från spiralen står en behållare placerad på en våg. Denna våg är kopplad till 

spiralen, så när önskad vikt är uppnådd skickar vågen en signal till motorn som då stängs av. 

Efter detta skickas ytterligare en signal till en matare som då matar vidare behållaren med 

önskad mängd mango och samtidigt matar fram en ny behållare. När vågen känner vikten av en 

ny behållare, skickar den signalen till motorn att starta och spiralen börjar snurra och matar 

fram mango igen.  
 
Detta koncept är enkelt att ta isär och alla delar kan köras i diskmaskin. Inga skarpa hörn eller 

kanter finns, vilket minimerar risken för att mango ska fastna och eventuellt bli ohygienisk. 
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Figur 30. Spiralkonceptprocess 
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4.3. Koncept två 

4.3.1 Kvarnskoncept 
 

I koncept två hälls en större mängd mango i en behållare, i botten på denna behållare finns en 

kvarnfunktion som drivs av en motor. Kvarnen består av två roterande cylindrar med små 

“tänder” som driver mangon neråt i en viss hastighet och också gör att mangobitarna blir lika 

stora. Under denna kvarn finns en burk, där mangon hamnar när kvarnen är igång. Under denna 

burk står en våg som är kopplad till kvarnen, så när vågen mäter den minsta önskade vikt, inom 

tolerans, skickas en signal till kvarnen som då stängs av. Efter det skickas ytterligare en signal 

till en matare som matar bort burken med uppmätt mango och matar fram en ny, tom, burk. När 

vågen känner vikten av burken skickas en signal till kvarnen som då startar och fortsätter att 

mäta fram mango. Processen upprepar sig själv tills dess att mangon eller burkarna är slut.  
 
Detta koncept går att ta isär och nästan alla delar kan köras i diskmaskin. Inga skarpa hörn eller 

kanter finns, vilket minimerar risken för att mango ska fastna och eventuellt bli ohygienisk. 

Kvarnhjulen rekommenderar vi att diska för hand för att garantera att dom blir rena. Mangon 

kommer från behållaren att matas fram av kugghjulen 

Figur 31. Kvarnkoncept 
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Figur 32. Kvarnkonceptprocess 
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4.4. Koncept tre 

 
Figur 33. Tippvågskoncept 

4.4.1 Tippvågskoncept 
 

I koncept tre hämtas mangobitar upp från en större behållare med hjälp av en skruv. Därefter 

släpps bitarna på ett transportband, där dom kommer att fraktas till en vipparm. På ena sidan av 

vipparmen finns vikter som representerar den önskade mängden mango, på andra sidan finns en 

skopa som fångar upp mangon från transportbandet. När den önskade vikten är uppnådd 

kommer vipparmen att vippa och mangon töms i en behållare. Denna behållare står på en våg 

som, när rätt vikt är uppfylld, i sin tur skickar en signal till en matare som matar bort den fyllda 

behållaren och samtidigt matar fram en ny behållare att fylla.  
 
Detta koncept går att ta isär och nästan alla delar kan köras i diskmaskin. Inga skarpa hörn eller 

kanter finns, vilket minimerar risken för att mango ska fastna och eventuellt bli ohygienisk. 

Den stora spiralen och det stora röret från behållaren av mangon kommer vara för stora för att 

få plats i en vanlig diskmaskin, dessa kommer alltså att behöva diskas för hand. Det stora röret 

kan vara svårt att rengöra då det är långt och smalt, och svårt att få plats med en diskborste, 

men då det inte har några skarpa hörn bör det gå att rengöra ändå. Om röret tillverkas i 

genomskinlig plast kommer eventuella kvarvarande bitar av mango enklare att upptäckas. 
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Figur 34. Tippvågskonceptprocess 
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5.      ANALYS 

 
Koncepten vi tagit fram fungerar i teori, och nästa steg bör vara att göra en prototyp för att testa 

den faktiska funktionen, innan koncepten produceras. Vi har ej bestämt tillverkningsmetoder 

för våra olika koncept och inte heller material, detta bör tittas över ifall eventuella 

designförändringar bör göras för en enklare produktion. Inga slutgiltiga specifikationer kunde 

göras då koncepten enbart nått konceptnivå. 

 
För att hitta ytterligare eventuella problem med de olika koncepten utfördes FMEA-analyser på 

de tre koncepten. Eftersom mataren återfinns i samtliga koncept utfördes en separat analys på 

den.   

 

 

Figur 35. FMEA Detection Scale 
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Figur 36. FMEA Occurance Scale 
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Figur 37. FMEA Severity Scale 
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Figur 38. FMEA Matare 

 

Mataren finns med i varje koncept och utvecklades som ett extra koncept då vi ville 

automatisera produktionskedjan. Även mataren har analyserats i en FMEA för att upptäcka 

brister. De brister som upptäcktes var att det finns chans att koppen inte matas framåt, antingen 

på grund av transportbandet, att kopparna skulle glida, eller på mataren som skulle kunna fela. 

Bristerna som upptäcktes korrigeras enklast när en prototyp skapas för att testa funktionen. 
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Figur 39. FMEA Spiralkoncept 

 

Genom att göra en FMEA upptäckte vi stora skillnader mellan de tre koncepten. 

Spiralkoncepten hade inte några större brister utan ett problem inför första användning och 

sedan inför varje start av processen. Dessa är att spiralens hastighet kommer att behöva justeras 

för att kontrollera mängden mango. Detta för att vågen ska hinna meddela spiralen om att det 

inte behövs mer mango. Den andra bristen skulle inträffa om mangon klumpar sig för mycket, 

vilket skulle ge maskinen problem med att portionera ut mangon. Detta kan lösas igenom att 

separera de större klumparna när en fyller behållaren med mango. 
 



 

33 

 

 
Figur 40. FMEA Kvarnkoncept 

Koncept två, kvarnkonceptet. Brister som upptäcktes under FMEA-undersökning var designfel 

såsom att mangon kan fastna och att konceptet är svårt att demontera, dessa är saker som 

kommer upptäckas och kan justeras då man skapat och testat en prototyp. Då vi ej skapat en 

prototyp vet vi ej om mangon kommer att fastna i kuggarna eller hur trögt det kommer att gå 

när mangon ska formas mellan kugghjulen. Eventuellt borde ytterligare två kugghjul vara 

placerade under de existerande två för att enklare kunna reglera hur mycket mango som matas 

fram.  
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Figur 41. FMEA Tippvågskoncept 

Koncept tre. Detta är det mest komplexa konceptet. Det har många beståndsdelar som behöver 

fungera tillsammans för en lyckad portionering. Då upphämtningen av mango sker från en låda 

med hjälp av en spiral, inspirerat av en pelletsmaskin, så vet vi att den delen funkar i praktiken. 

Detta koncept är svårare att rengöra då röret och spiralen som hämtar upp mangon är långa och 

smala och för stora för en vanlig diskmaskin. Vi vet heller inte i vilket tillstånd mangon 

kommer att vara i efter att färdats i de flera komponenterna. Detta är det sämre konceptet av de 

tre, men är fortfarande användbart om man löser de eventuella brister som kan synas när en 

prototyp görs. 
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6.     SLUTSATSER OCH 

REKOMMENDATIONER 
Vi har lyckats skapa tre koncept som i teori kommer att mäta upp mango på ett bättre och 

effektivare sätt än idag. Koncepten vi har tagit fram är helt automatiska och sparar därmed 

mycket tid.  

 

Ett ytterligare steg som ska tas innan produktion av koncepten är att forska i vilka material som 

skulle vara aktuella för tillverkningen av koncepten. Vi har tänkt oss att tillverka det mesta i 

livsmedelsgodkänd plast. Kugghjulen i koncept två har vi tänkt oss rostfritt stål eller 

aluminium, sådant som används mycket inom restaurangbranschen, i kök o.s.v. De stora 

behållarna i koncept ett och två skulle kunna tillverkas i en tjockare plast, alternativt en 

isolerande plast, för att bevara mangon fryst längre.  

 

Våra kunskaper är begränsade inom programmering men vi vet att all automatik kräver mer 

eller mindre komplicerade styrsystem. Detta bör undersökas närmare innan produktion. 

 

Rekommendationen är att gå igenom eventuella designändringar som måste göras på koncepten 

och därefter tillverka prototyper för att säkerställa funktionen av de tre föreslagna koncepten. 

 

Om företaget vill anpassa våra koncept till andra ingredienser, av varierande storlek, kan 

storleken på olika beståndsdelar varieras för att passa ingrediensernas storlek.  

 

När konstruktionerna byggts behöver troligen hastigheten av skruven, kvarnhjulen, 

transportbandet, tippvågen och mataren, ställas in.  

 

Den stora behållaren som mangon förvaras i skulle kunna ha volymstreck om mindre portioner 

skall göras. På så sätt ges en ungefärlig uppskattning för arbetaren hur många portioner 

mangon ger och undviker därmed att hälla tillbaka större mängder mango i frysen. 
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8.      BILAGOR 
 

 
Figur 42. Skiss på koncept tio 

 
Figur 43.Skiss på koncept nio 
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Figur 44. Skiss på koncept fyra 
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Figur 45. Skiss på koncept sju 
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Figur 46. Skiss på koncept sex 
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Figur 47. Skiss på koncept fem 
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Figur 48. Spiralkonceptprocess 
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Figur 49. Kvarnkonceptprocess 
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Figur 50. Tippvågskonceptprocess 
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Figur 52. Gantt-schema del 1 

Figur 51. Gantt-schema del 2 


