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 Sammanfattning 
 
Vårt examensarbete är baserat på ett behov från August Lundh AB i Eskilstuna, att designa 
om en befintlig engångsmingelbricka till en flergångsmingelbricka. Brickan ska kunna 
användas med August Lundh ABs befintliga kollektion med vin – och ölglas.  
 
Arbetet har utgått ifrån den designprocess som SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, har 
tagit fram. Denna process består av olika steg: Utgångspunkt, användarstudier, koncept & 
visualisering, utvärdering & konceptval, justering & genomförande samt uppföljning & 
utvärdering. Den sista punkten har vi avgränsat oss ifrån och lagt på uppdragsgivaren.  
De verktyg och studier som har varit nödvändiga för vårt arbete har beskrivits i punkten 
användarstudier. Sedan har dessa verktyg och studier används för att analysera och utvärdera 
fram ett slutkoncept. 
Bakgrundsundersökning har utförts genom fördjupningar och intervjuer som var relevanta för 
vårt arbete.  
Kostnad har inte tagits upp någonting då uppdragsgivaren har tagit ansvar för detta, 
tillverkning och materialval har endast granskats ytligt då detta redan var bestämt vid 
projektets start av uppdragsgivaren.  
 
Resultatet är en multifunktionell mingelbricka som tillfredställer flera parter och som 
uppfyller de krav som staplas i kravspecifikationen och löser problemformuleringen. 
Mingelbrickan blir multifunktionell då den passar August Lundh ABs öl- och vinglas och 
medger möjlighet till två olika grepp. Dessa grepp är antingen tumgrepp vid mingelbrickans 
kant eller att greppa glaset då mingelbrickan är placerad ovanpå. Brickan ger även möjlighet 
till stabil förtäring vid placering direkt på bord. Mingelbrickan kan bibehålla både fast och 
flytande föda då det finns plats för August Lundh ABs mindre skål samt indelade matfack. 
Vid behov av bestick kan till exempel en mindre gaffel placeras på brickan eller i ett hål vid 
brickans tumgrepp.  
 
Uppdragsgivaren får resultatet av arbetet genom CAD-modell, ritningar samt fysisk modell.  
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1. Inledning 
Under våren 2009 har vi, Helena Bäckström och Susanna Solberg, utfört ett examensarbete 
som behandlar design av en mingelbricka. Uppdragsgivaren för detta examensarbete är 
August Lundh AB i Eskilstuna och vår handledare i företaget är Peter Wall. Ragnar 
Tengstrand är vår handledare i skolan som vi kommer att ha möten med under arbetets gång 
för rådgivning. Denna rapport beskriver vårt tillvägagångssätt och resultat. 

1.1 Bakgrund 
Under vårt sökande av examensarbete besökte vi Peter Wall på August Lundh AB. Han 
visade oss ett projekt som andra studenter på Mälardalens högskola har påbörjat och var i 
behov av fortsatt utveckling. Detta fann vi dock konstruktionsinriktat och då vi gör vår 
examen inom formgivning önskade vi ett uppdrag som behandlade detta område mer. Peter 
visade då oss två andra projekt som passade vårt område bättre, däribland mingelbrickan som 
blev vårt slutliga val av examensarbete.  
 
I början av vårt projekt fanns en engångbricka som han ville att vi skulle utveckla till 
flergångsbricka i materialet polykarbonat. Tanken är att mingelbrickan ska passa delar av den 
nuvarande kollektionen så som vin- och ölglas samt mindre skålar. Mingelbrickan ska även 
äga samma formspråk som övriga produkter i kollektionen.  
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2. Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en ny design på en mingelbricka som attraherar och 
är användarvänlig för konsumenten. Målet med detta projekt är att Peter Wall på August 
Lundh AB ska erhålla en mingelbricka som han kan ta till tillverkning och försäljning utan 
större förändringar. Mingelbrickan ska utvecklas från en engångsbricka till en flergångsbricka 
och få ett mer glamouröst utseende.  
 
Arbetet ska gå tillväga med vår kunskap inom produktutvecklingens faser och med dess 
verktyg.  
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3. Projektdirektiv 
Designen ska äga samma formspråk som övriga produkter i den befintliga kollektionen. 
Dessutom ska designen möjliggöra kombination mellan mingelbrickan och produkter som 
uppdragsgivaren redan har, som exempel glas och mindre skålar. Mingelbrickan ska även 
formges så att den är stapelbar. Produkten ska utvecklas från engångsbricka till 
flergångsbricka. I projektet ska CAD underlag, ritningar, prototyp lämnas till uppdragsgivare 
efter projektets slut. En rapport ska lämnas till examinatorn på högskolan.  

3.1 Marknad 

3.1.1 Diskvänlig 

Då produkten ska vara en flergångsbricka så måste mingelbrickan, enligt standardkrav, vara 
möjlig att diska i maskin och för hand. 
 

3.1.2 Stapelbar 

Enligt önskemål från uppdragsgivaren ska mingelbrickan vara stapelbar för att underlätta 
förvaring under lagerperioden innan leverans, vid leverans och under lagring hos kunden.  
 

3.1.3 Tidlös 

Uppdragsgivarens önskan var att ta fram en tidlös produkt som kan fungera utseendemässigt 
flera år framåt.  
 

3.1.4 Reptålig/okrossbar 

Materialet är detsamma som August Lundh ABs tallrikar, polykarbonat, vilket tål att tappas 
utan att spricka. I de indelade matfacken kommer botten att täckas med en reptålig yta, vilket 
förhindrar att det fastnar matrester och bakterier, vilket i sin tur gör att ingen vill använda 
brickan.   
  

3.2 Produktionsteknik 
 
Släppvinkel 
För att verktyget ska kunna lossa modellen efter tillverkning behöver CAD-modellen, enligt 
uppdragsgivaren, ha 1-2 graders släppvinkel. Verktyget får maximalt täckas med material i 
två leder för att detta ska vara möjligt.  
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4. Problemformulering 
Genom att sätta upp en problemformulering tydliggörs vad som ska uppnås i projektet. Under 
denna punkt hänvisar vi även till kravspecifikationen.  
 

• Hur ska vi möjliggöra kombination mellan mingelbrickan, glas och mindre skålar? 

• Hur kan vi på ett tydligt sätt genom formspråk visa samhörighet mellan mingelbricka 

och befintlig kollektion? 

• Hur ska vi designa mingelbrickan för att möjliggöra stapelbarhet? 

• Vilka funktioner anses vara nödvändiga för en mingelbricka? 

• Hur tillämpar vi ett ergonomiskt grepp till mingelbrickan? 

• Hur ska vi designa mingelbrickan så den blir attraktiv för användaren samt uttrycker 

glamour? 
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5. Projektavgränsningar 
5.1 Författarnas avgränsningar 
Till uppdragsgivaren kommer vi att överlämna en fysisk konceptmodell och 3D-modell, 
ritningar samt renderade bilder. Till skolan kommer vi att överlämna en rapport i bunden, 
obunden och i CD form. Med tanke på tillgänglig tid för examensarbetet kommer våra 
avgränsningar vara följande:  
 
Design 

• Designen behandlar allt i arbetet och förenar estetik med teknik och form med 
funktion  
  

Marknadsundersökning:  
• Vi kommer att genomföra en enkel sökning av konkurrenter, patent, mönsterskydd 
• Vi kommer att intervjua ”tänkta” kunder 
• Vi kommer inte att utföra någon närmre jämförelse mellan engångsbrickor och 

flergångsbrickor gällande mingelbrickor än den information som framgår under 
intervjuer med de tänkta användarna, då uppdragsgivaren redan uppfattat ett behov 

 
Användarstudier för ökad förståelse inför konceptgenereringen: 

• Termoplaster med inriktning Polykarbonat 
• Formsprutningstillverkning 
• Vad mingel handlar om 

 
Användarstudier för ökad förståelse inför konceptutvärderingen: 

• Vilket är det lämpligaste ergonomiska greppet för mingelbrickan? 
 
Konceptmodell: 

• CAD underlag i form av modell och ritningar kommer att tas fram  
• Vi kommer att tillverka en fullskalig modell av mingelbrickan i högskolans 

friformsmaskin 
 
Rapport: 

• Rapporten är utformad enligt Rolf Lövgrens rapportmall 
 
Produktion: 

• Vi avgränsar oss till att inte undersöka produktionskostnader i djupare utsträckning, då 
detta är något Peter Wall tagit på sig, då han sitter på den erfarenheten och kunskapen  
 

Marknadsföring 
• Vi avgränsar oss till att inte utföra ett produktblad 
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5.2 Uppdragsgivarens avgränsningar 
Uppdragsgivarens förväntningar av uppdraget är enligt följande: 
 
Produktion: 

• Att erhålla underlag av CAD-filer i hög kvalitet i form av ritningar och modell, för att 
minimera behovet av förändringar  

• Metoden vid tillverkning är formsprutning 
• Uppdragsgivaren avgränsar produktionen till den befintliga maskinparken på August 

Lundh AB utan större ändringar 
 
Material: 

• Uppdragsgivaren avgränsar materialet till att vara samma som den befintliga 
kollektionen, det vill säga Polykarbonat 

 
Modell: 

• Att erhålla en fullskalig modell som vi tillverkat i högskolans friformsmaskin 
 
Bildunderlag: 

• Att erhålla renderade realistiska bilder av mingelbrickan 
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6. Teoretisk bakgrund och 
lösningsmetoder 
6.1 Lösningsmetodik 

6.1.1 Designprocessens faser 

Vi har genomfört vårt examensarbete grundat på den modell av designprocessen som SVID, 
Stiftelsen Svensk Industridesign, har tagit fram, som syftar till hur man arbetar med design 
inom produktutveckling. Denna modell ingår som en del av ett företags hela 
utvecklingsprocess och kan tillämpas på många olika områden och designprojekt. 
Designprocessen är uppdelad i olika steg, vilka kan variera mellan olika projekt. Detta arbete 
är grundat på de fem första stegen. Det sista steget blir en uppföljning för uppdragsgivaren.  
 

 
 

Figur 1. Designprocessen 
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1. Utgångspunkt 
Design berörs av olika faktorer som miljö och kultur. Design förändras utefter vilken 
omgivning den utvecklas i. Därför är det viktigt att se efter vilken marknad en design ska 
utfärdas till.  Designarbetet utfärdas efter de förutsättningar som finns inom de tekniska -, 
ekonomiska -, samt personella resurserna.  
 
2. Användarstudier 
En tydlig bild på målgrupp samt behov måste finnas, detta kan utfärdas genom 
omvärldsstudier. Dessa genomförs med berörda användare, nätverk och media. Dessa 
uppgifter analyseras och ger argument till arbetet.  
 
3. Koncept och visualisering 
Efter de första två stegen har man underlag för idégenerering genom att sammanställa 
koncept. Dessa grundar sig på de uppgifter man har fått ut från användarstudierna. Dessa 
koncept testas och presenteras, parallellt har man samarbete med marknads‐ och 
produktionskompetenser.  
 
4. Utvärdering och konceptval 
De koncept som presenteras blir sedan utvärderade för att få fram det koncept som håller alla 
mått i de olika aspekterna som prioritering, beräkning, marknadsvärdering samt tekniskt 
avgörande. Ett eller flera koncept blir valda att fortsättas med.  
 
5. Justering och genomförande  
De valda koncepten utvecklas och utvärderas för att få fram ett slutgiltigt koncept. Detta 
koncept utvärderas sedan för att eliminera möjliga osäkerheter.  
 
6. Uppföljning och utvärdering 
När produktionen har startat följer man arbetet för att optimera framtida förbättringar. Tester 
på användning utförs för att matcha marknaden på bästa sätt.  
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6.2 Utgångspunkt 

6.2.1 Gantt schema 

Ett Gantt schema är ett verktyg för att ge en grafisk översikt över aktiviteter som ska utföras 
under en viss tidsperiod i ett projekt.  
 

6.2.2 Startpunkt: August Lundh ABs kollektion 

Uppdragets utgångspunkt var att designa en flergångsmingelbricka. I arbetets början fick vi 
med oss August Lundh ABs engångsmingelbricka, ölglas, vinglas, liten skål och tallrik. 
Önskemålet från August Lundh AB var att kunna kombinera glasen och skålar tillsammans 
med flergångsmingelbrickan.   
I projektet behandlas endast dessa produkter som komplement till flergångsmingelbrickan. 
 

1. Engångsmingelbricka  
Beskrivs mer under konkurrenter sida 24. 
 

2. Ölglas 
Material: Polykarbonat 
Diameter: 68 mm 
Höjd: 155 mm 
 

3. Vinglas 
Material: Polykarbonat 
Diameter: 64 mm 
Höjd: 175 mm 

 
4. Liten skål 

Material: Polykarbonat 
Diameter topp: 75,5 mm 
Diameter botten: 56 mm 
Höjd: 32 mm 
 

5. Tallrik 
Material: Polykarbonat 
Diameter: 240 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 

4. 5. 

Tallriken, enligt bildfigur 5, äger 
ett skyddande hölje. Det är en 
knottrig yta i botten för att 
förhindra repskador. Enligt 
kravspecifikationen (sida 27) 
kommer flergångsmingelbrickan 
äga detta hölje vid produktion för 
att förlänga livslängden för 
produkten. 
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6.3 Användarstudier 

6.3.1 Informationsinsamling 

För att få reda på mer detaljer om ett designproblem så måste en informationsinsamling samt 
analyser göras. Detta kan göras på olika sätt, som till exempel genom intervjuer och 
fördjupningar inom relevanta områden. Alla förutsättningar för designproblemet undersöks i 
detalj, som till exempel funktioner, utseende, ergonomi samt marknad. De frågor som ställs och 
de slutsatser som dras blir underlag för projektets kravspecifikation, som används för att styra 
arbetet samt användas som kontroll för att se om resultatet behandlar de krav som ställdes.  
(Österlin, sid 32) 

6.3.2 Intervjuer 

En intervju är ett samtal mellan två eller flera personer med syfte att anskaffa information. 
Informationen kan insamlas genom olika verktyg, som till exempel en diktafon eller med 
papper och penna.  

6.3.3 Fördjupningar 

När man ska skriva om något så är det bra att fördjupa sig i området för att få en djupare 
förståelse för alla relevanta aspekter. Denna fördjupning kan ske genom att läsa böcker, söka 
information på Internet eller göra praktiska studier. 

6.3.4  Mingelkulturen 

Vad är mingel? 
Mingel är där människor träffas och går runt och småpratar. Enligt wikipedia.org är ordet 
mingel lånat från engelskan där ”mingle” betyder blandas med eller umgås med. Syftet med att 
mingla är att knyta kontakter och skapa nya nätverk. Detta utspelar sig ofta på fester, 
bjudningar, bröllop, firmafest, konferens, mässa och liknande tillställningar. När man minglar 
ska man inte sitta ner eller prata i telefon, utan röra sig fritt i rummet. Maten håller man med 
vänster hand för att ha höger hand fri för att hälsa på människor. Sammanfattningsvis enligt 
boken (Mingel, konsten att knyta kontakter. Leena Männik Styren. 2007. Sid 16) ”kan man 
säga att vi använder all den kunskap som vi har om kommunikation, i koncentrerad form, när vi 
minglar. ” 

6.3.5 Moodboard 

En moodboard är ett bildkollage som representerar målgruppens miljö, värderingar samt 
stämningar som tilltalar den. Kollaget kan visa på färger, former och detaljer som eftersträvas. 
Bilderna är till för inspiration och för att öka idéflödet.(Österlin, sid 54) 



16(68) 

6.3.6 Ergonomi 

 En produkt måste fungera med dess användare. En produkt som inte är användarvänlig eller 
visuellt tilltalande förlorar sitt mervärde i många aspekter. Produkter utan någon tanke på 
ergonomi kan bidra till förslitningsskador eller missförstånd.  
”Ergonomi handlar om människa i arbete – oftast syftar man på det fysiska som kroppsmått, 
krafter och rörelser men begreppet omfattar också arbetsmiljö och informationsutbyte med 
apparater” (Design i fokus, Kenneth Österlin, Sida 104) 
 
Handens ergonomi 
Mingelbrickan ska användas för att bära mat och dryck med en hand, vilket bidrar till en 
belastning för handen. Detta problem ligger till grund för denna undersökning av det bästa 
greppet för brickan som kan förminska belastning och förslitningar på handen.  
 
God design handlar inte bara om ett utseende och en funktion, den måste ta hänsyn till 
användningsområdet och dess användare. Reumatism och liknande sjukdomar finns bland oss 
och förhindrar en viss del av användarna att bruka en produkt. Om en produkt ska hållas med 
en hand ska handen vara riktad med tummen upp och vridas 30 grader, max 60 grader. Detta 
grepp påminner om det grepp som blir när man håller i ett glas. Om greppet utformas så att 
handen är placerad med handflatan under eller över en produkt blir risken till förslitningsskador 
högre. En annan aspekt är produktens tyngdpunkt som är rekommenderad att fördelas jämn 
över handen. Claesson, A. (17 april 2009)  

Figur 3. vilolägeFigur 2. gestaltar 0◦, 30◦, 60◦ 
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6.3.7 Materiallära 

Materialet som används i detta projekt är förbestämt av uppdragsgivaren och är en termoplast 
vid namnet Polykarbonat. Detta val är givet utefter den befintliga kollektion som 
mingelbrickan ska efterlikna. 
 
Termoplast 
Termoplast är huvuddelen i August Lundh AB tillverkning. Den är lätt att arbeta med då den 
blir flytande när den värms upp, och får sedan tillbaka dess egenskaper när den svalnar. Detta 
beror på att när en termoplast värms upp smälter den i och med att molekylerna vid 
uppvärmning börjar glida längs varandra, och den kemiska strukturen förstörs inte. 
Termoplaster är beständiga, går att återanvända och har otaliga användningsområden. För 
framställning av föremål av termoplast används formpressning. August Lundh AB bearbetar 
stora volymer av materialen Polypropen (PP), Polyeten (PE), Polykarbonat (PC), Acetal 
(POM), ABS, Nylon (PA), Akryl (PMMA) och PPS. Vid produkter som kräver speciella 
egenskaper används specialplast som till exempel elastomerer samt kolfiber – eller 
glasfiberarmerad plast.  
 
Polykarbonat (PC) 
Polykarbonat är en transparent termoplast med hög slagtålighet samt är dimensionsstabil och 
värmebeständig. Polykarbonat har stort användningsområde som till exempel maskinskydd, 
belysningsarmatur, visir, CD-skivor. Det används främst för produkter som ska vara stöt-, 
spark-, och slagtålig samt som ersättning för glas i olika applikationer.   

6.3.8 Produktionsteknik 

Metoden som Peter kommer att använda sig utav vid tillverkning av mingelbrickan är 
formsprutning. Enligt Johansson (1990) är det en lämplig metod att använda vid formsprutning 
av termoplaster.  
 
Formsprutning 
En formsprutningsmaskin består av en sprutenhet, en formlåsningsenhet och ett unikt verktyg. 
Maskinen matas med mald plast, i vårt fall Polykarbonat (PC) då Peter har förbestämt detta. 
Enligt Johansson (1990) leds plasten till en roterande matarskruv och medan plasten 
transporteras fram i mataren värms den upp och blir trögflytande. Formlåsningsenheten är 
stängd fram tills att rätt mängd av smält plast och rätt tryck byggt upp. Därefter fylls formen 
med den smälta plasten och kyls, därpå kan detaljen stötas ur maskinen.  
 
Detaljutformning 
För att detaljen vid formsprutning ska kunna lossna från formverktyget bör den äga 
släppvinklar. Att formge detaljen med lika godstjocklek är att föredra för att slippa risken att 
detaljen drabbas av insjunkningar och ihåligheter i godset. Skarpa kanter kan ge upphov till 
turbulens då plastsmältan strömmar in i formverktyget, därför bör detta undvikas. Johansson 
(1990). 
Delningsplan är ett annat av de olika konstruktionskraven vid formsprutning. Detta krav bidrar 
till att produkten enklare tillverkas och släpper från det verktyg som används. 
(http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen) 
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6.3.9 Produktsemantik 

Budskapet hos en produkt ska vara tydlig genom stark gestaltning, komplext rimlig och 
motsvara behovet och referensramen hos individen. En produkt kan uttrycka karaktär, identitet 
och funktion till en användare, där kommunikationen mellan användare och produkt är en del 
av funktionen. Det vanligaste och viktigaste sättet för en produkt att kommunicera med 
användaren är med formen, ytan och känslan.  I samband med att utveckla en redan befintlig 
produkt på marknaden i ny version kan det vara att föredra ett uttryck som användarna känner 
igen. Österlin (2003). 
 
Karaktär 
Produktens karaktär, det vill säga ett tilltalande uttryck, är designerns uppgift att frambringa. 
Den ska samspela med användarens förväntningar och referensram. Ett tilltalande uttryck 
skapar mervärde för brukaren vid användning samt att det utnyttjas som konkurrensmedel i 
köpsituationer. Österlin (2003). 
 
Identitet 
Genom att ge produkten en identitet kan man minska anonymiteten, gestalta sakkännedom och 
skapa ett förtroende till användarna. Detta kan uppnås genom att uttrycka företagets identitet 
vad gällande formgivning och färgsättning. Österlin (2003). 
 
Funktion 
Produktens funktion kan förklaras genom uttrycket, gällande produkttyp, teknik och hantering. 
Det bästa vore att med formgivningen uttrycka det rätta sättet att hantera produkten, logiskt och 
lättförstått. Österlin (2003). 
 
 

Figur 4. Formsprutningsförloppet  
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6.4 Koncept och visualisering 

6.4.1 CAD 

CAD står för Computer Aided Design som betyder ”Datorstödd konstruktion”.  Ett CAD-
program gör det möjligt att göra ritningar och modeller i datorn istället för att rita förhand. 
Detta medför många fördelar som till exempel att man enkelt kan ändra mått och design på en 
modell utan någon fysisk modell, ge ett snabbt verklighetstroget förslag samt att det är 
tidssparande. (http://www.caddesign.nu/) 

6.4.2 CTQ 

CTQ är förkortning för Critical To Quality och är en modell för att specificera vilka faktorer 
som är kritiska för ett projekts kvalité och framgång.  Dessa faktorer kan implementeras i ett 
CTQ-träd, där utgångspunkten är det behov som ska uppfyllas (Need). Sedan går man tillbaka 
till intervjuer med användare och ser vad dessa tyckte var viktiga faktorer (Drivers). Dessa 
faktorer översätts sedan så de blir mätbara och det blir dessa som är CTQ.  

6.4.3 Kravspecifikation 

En planerad produkt har olika förutsättningar som bidrar till möjligheten att framställa denna. 
Under analys och informationssamling undersöks förutsättningarna och målsättningen för 
produkten. De krav som ställs utifrån produkten kan ha grund från kundbehov, konkurrenter, 
formspråk, ergonomi, tillverkning med flera. Även miljön som produkten ska vistas i spelar in. 
Dessa krav resulterar i en kravspecifikation, som har betydelsen att vara mål för designarbetet 
samt fungera som facit. Det är viktigt att inte precisera funktionskraven mer än vad som behövs 
då detta kan begränsa utrymmet att söka lösningar. Dock kan dessa krav ändras under 
designarbetets alltefter den slutliga idén börjar bli konkret. För att få en bättre överblick på 
kraven så ska dessa prioriteras i kravspecifikationen för att se vad som är viktigast att ta hänsyn 
till.  
(Design i fokus, Kenneth Östlin, sid 49) 

6.4.4 Funktionsanalys 

En funktionsanalys beskriver varför produkten finns i olika kategorier, dessa är huvudfunktion, 
delfunktion och stödfunktion. Huvudfunktionen är produktens anledning till existens, 
delfunktionen är funktioner som samarbetar till huvudfunktionen. Stödfunktioner stödjer en 
högre uppsatt funktion utan att behöva vara nödvändig för denna. Till stödfunktioner räknas 
säkerhetskrav och normer, trots att de av annan orsak kan vara nödvändiga.   
Funktionsanalysen utformas som en tabell och funktionerna beskrivs koncist i verb och ett 
substantiv, ett exempel på det är ”förhindra nötning”.  
Österlin (2003). 
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6.4.5 Funktionsträd 

Ett funktionsträd innehåller funktioner från funktionsanalysen och bildar en hierarkisk ordning.  
Figuren nedan beskriver rörelsen i funktionsträdet och vilka frågor som besvaras beroende på 
riktning. Listningen åskådliggör vilka funktioner som behöver lösas.   
Österlin (2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Utvärdering och konceptval 
 

6.5.1 Konceptutvärdering 

När man genererar fram koncept så ska dessa sedan gallras för att få fram de bästa förslagen. 
Detta görs genom att utvärdera konceptet på olika sätt, med likadant syfte i att få fram de 
produktegenskaper som ger kundfördelar. Utvärderingen kan genomföras med verktyg, som till 
exempel Pughs matris.  
 
Pughs matris 
När flera koncept har skapats ska dessa väljas till ett slutligt koncept. Detta kan göras med 
Pughs matris, verktyg som används för att kunna utvärdera och jämföra koncept. Pughs matris 
går till så att man staplar upp de krav som känns relevanta till vänster i kolumnen. Uppe till 
höger, radar man upp de koncept som ska utvärderas. Efter kraven finns en kolumn för viktning 
av kraven. Där väljer man hur stor vikt kraven har på en skala 1-5. Efter detta finns en kolumn 
för referensobjekt. Den står alltid som noll då det är detta objekt som ska jämföras med, t.ex. en 
befintlig produkt eller konkurrent. Koncepten värderas sedan efter +1, 0 eller -1, beroende på 
om konceptet är bättre eller sämre än referensobjektet. Längs ned bildas en viktad summa som 
visar på vilket koncept som uppfyller de flesta kraven.  

6.5.2 Skissmodell 

En skissmodell går ut på att skapa mer eller mindre avancerade modeller för att få en 
verklighetskänsla av produkten. Det kan bearbetas fram i lättarbetade material som lera, 
frigolit, kartong, trä mm. Det är en bra metod för att få en enkel tredimensionell känsla av 
produkten då det kan underlätta att vrida, vända och ta i modellen och på så sätt kunna utföra 
enkla förberedande tester. Skissmodellen kan enkelt omarbetas beroende på om något fattas, 
sitter på fel ställe eller om något behöver formas om. 
Landqvist, (2001) 

Varför? 

Hur? 

Figur 5. Funktionsträd 
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6.6 Justering och genomförande 

6.6.1 QFD 

QFD är en förkortning till Quality Funktion Development och är en metod som används för att 
matcha kundkvalitéer med produktfunktioner.  
Österlin (2003). 

6.6.2  SWOT - analys 

SWOT- analys är en modell som är uppbyggd efter de engelska orden ”Strengths”, 
”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Threats”. Analysen är ett hjälpmedel där man försöker 
finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan förekomma i olika situationer. 
 

 
SWOT - analys 

 
Internt 

 
Externt 

 
Bra 

 
Strenght 
(Styrka) 

 
Opportunity 
(Möjlighet) 

 
Dåligt 

 
Weakness 
(Svaghet) 

 
Treath 
(Hot) 

Figur 6. SWOT 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 
7.1 Användarstudier 

7.1.1 Moodboard 

Inledningsvis i projektet hämtade vi inspirationsbilder för färg, form, känsla.   

Figur 7. Moodboard. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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1. 2. 3. 4. 

7.1.2 Informationsinsamling 

Intervjuer och enkätundersökning  
Vi har genomfört tre intervjuer med personer som har restaurangerfarenhet för att ta reda på 
vad de anser att en mingelbricka bör ha för funktioner. Vi inledde våra intervjuer med att fråga 
dem vilka som är de nödvändiga respektive önskvärda funktioner till en mingelbricka, därefter 
visade vi dem engångsbrickan vi fått från Peter Wall och sist de skisser vi tagit fram till mötet.  
Se bilagor 1-5. 
 
Marknadsundersökning 
Innan vår start av examensarbetet hade Peter Wall redan uppfattat ett behov av mingelbrickan, 
därför gjorde vi tillsammans den bedömningen att vi inte behövde göra någon grundlig 
undersökning. Vi har utfört en bildlig undersökning av konkurrenter via Google bildsökning, 
mönsterskydd via oami.europa.eu och patent via espacenet.com. Detta på grund av tidsbrist, då 
översättning av patent skulle ta för lång tid att genomföra.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9. Mönsterskydd   Figur 8. Google bildsökning  

1. 2. 

3. 4. 

1. 2. 

3. 4. 

Figur 10. Patent 
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Genom att söka på Internet så fick vi fram de konkurrenter som vi tyckte var relevanta och 
största hoten för vår produkt. Vi fick fram fyra produkter som i har jämfört med vårt koncept.  
 
August Lundh AB – Engångsmingelbricka 
August Lundh AB har tagit fram en produkt som fungerar som en engångsmingelbricka, 
tillverkad i Polypropen. Denna produkt var vår utgångspunkt när vi tog fram vårt koncept. 
Även om denna produkt har använts som vår inspirationskälla så är den även vår konkurrent, 
eftersom den är en konkurrerande produkt på marknaden.  
Den har ett originellt grepp som håller brickan och glaset på plats genom att placera handflatan 
under brickan och klämma fast glaset med nedre delen av handflatan. Detta bidrar till en fri 
hand att hälsa och äta med. Brickan kan ställas ned på ett bord och ätas ifrån. Dess svaghet är 
utseendet och formspråket, då den uppfattas som billig och sjukhusrelaterad (se intervjubilagor 
1-5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d'glas – mingelfat 
Ett mindre mingelfat som placeras på glasets topp. Innovativ idé som ger frihet till en hand att 
hälsa och äta med. Svagheten är att det endast får plats med en liten aptitretare som till exempel 
jordgubbe eller oliv. Den är väldigt begränsad på grund av dess storlek. Mingelfatets designer 
beskriver sin produkt som nedan: 
”Ett perfekt fat för mingelfesten! Placera fatet på glaset och du kan mingla runt samtidigt som 
du smidigt balanserar både glas och fat - utan problem! 
d'glas passar de flesta glas och är utmärkt för både söta och salta smårätter, tapas, tilltugg till 
glöggen etc.”  
(designonline.se, 2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 11. August Lunds 
engångsbricka 

Figur 12. 
Engångsbrickans grepp 
och placering av glas 

Figur13. ”d'glas”  
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Party clips/glashållare - Häng ditt glas på tallriken 
Ett innovativt förslag för att få ett enhandsgrepp vid mingel. Ett litet clips som fäst på fatet som 
medger att hänga fast ett glas. Clipset är begränsat till glas med smal fot, som vinglas och 
champagneglas.  
Clipset beskrivs som nedan: 
”Vita clips för glaset, sätt fast dom på tallriken så kan glaset hänga bredvid. 
Perfekt för buffén och minglet. Lätta att ta av och tvätta.”  
(www.barprodukter.se) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MINGELBRICKOR/COCKTAILTALLRIKAR – med glasfäste 
Mingelbricka med integrerat glasfäste. Liknar lösningen med clips, fast fästet är integrerat i 
brickan. Enkel form, saknar markerat grepp för handen vilken kan resultera i att fingrar läggs i 
maten. Även här så blir brickan begränsad till glassorter med smal fot, som vinglas och 
champagneglas. Brickan har måtten 21, 5×21, 5 cm och är i hårdplast. 
(www.kompanjonen.se, 2006)

Figur 14. ”Party clips”  Figur 15. Användning av 
”Party clips”  

Figur 16. Mingelbricka med integrerat clips 
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7.2 Koncept och visualisering 

7.2.1 Critical-to-quality  

CTQ-träd 
För att få fram de faktorer som är kritiska i vårt arbete så har vi satt in ett behov, användarnas 
viktiga faktorer och översatt dessa till CTQ.  
 
 
 

Need Drivers CTQ 

Figur17. CTQ-träd 
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7.2.2 Kravspecifikation 

Genom att ställa upp våra krav i en kravspecifikation så fick vi tydliga riktlinjer att sträva efter 
i koncepten. 
 
 

1. Marknadsbedömning 
a. Marknad: Alla sorters event där mingel förekommer 
b. Standardisering och kundanpassning:  

i. Mingelbrickan finns endast i materialet Polykarbonat. 
2. Produktkrav 

a. Tåla restaurangers diskmaskiner 
b. Medge enhandsfattning 
c. Vara stapelbar 
d. Medge fäste för olika glastyper 
e. Medge yta för mat 
f. Medge plats för August Lundh ABs skålar 
g. Äga liknande formspråk som August Lundh ABs kollektion 
h. Äga lika plastegenskaper som August Lundh ABs kollektion 
i. Vara ergonomisk 
j. Vara stabil 
k. Vara tidslös  
l. Äga enkel tillverkning (Minimera delningsplan samt antal delar) 
m. Medge placering på bord 
n. Äga skyddande höljde i botten 
o. Tåla värme/kyla 
p. Vara användarvänlig 
q. Äga funktionalitet 
r. Innovation 
s. Estetik 

3. Service och reservdelar 
a. 1 års garanti på tillverkningsfel 

4. Dokumentation 
a. Produktblad ska tas fram 

5. Packning och emballage 
a. Mingelbrickan paketeras i kartong i fastställd volym, till exempel 25 eller 50 i 

varje.  
6. Återvinning 

a. Mingelbrickan kan lämnas in till återvinningsstation för hårdplast 
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7.2.3 Funktionsanalys 

Vi gjorde en funktionsanalys för att se vilken huvudfunktion produkten har, samt vilka 
funktioner som är nödvändiga och önskvärda. 
 
Uppdragsgivare 
August Lundh AB 

Detalj 
Mingelbricka

Projekt 
Examensarbete 

Datum
2009‐03‐30

Funktionsområde 
Funktion  Klass* Anmärkning

Bära  Föda HF  
Medge  Enhandsfattning  N  

Medge  August Lundh AB produktion N  Formsprutning
Tåla  Maskindisk  N  

Tåla  Värme  N  
Tåla  Kyla N  

Utnyttja  Kollektionsmaterial N Plastegenskaper
Vara  Funktionell   N  
Äga  Fack N För skålar och föda  
Medge  Glasfäste  Ö  Som passar olika glastyper 

Medge  Självstående  Ö På bord
Medge  Enkel tillverkning   Ö Minimera delningsplan samt antal delar

Minimera  Repor  Ö  Äga skyddande hölje i botten 
Underlätta  Stapling  Ö  

Utnyttja  Kollektion  Ö Formspråk

Vara  Ergonomisk  Ö  

Vara  Användarvänlig  Ö  
Vara  Stabil Ö  
Vara  Innovativ  Ö  
Vara  Estetisk  Ö  
Vara  Tidlös   Ö  
* HF = Huvudfunktion, N = Nödvändig, Ö = Önskvärt
  

Figur 18. Funktionsanalys 



29(68) 

7.2.4 Funktionsträd  

Figur 19. Funktionsträd 
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7.2.5 Konceptgenerering 

 
Vi skissade på olika koncept innan och efter intervjutillfällena. Vi har haft önskemål från 
uppdragsgivaren och kontaktpersoner från intervjutillfällena i åtanke. Vi har kommit fram till 
följande koncept och en del har möjlighet till fäste av både vin- och ölglas, andra endast 
vinglas.   

Figur 20. Koncept 1 - 12
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Konceptbeskrivning 
 
1. Konceptet är inspirerat av ett kakfat och möjliggör plats för båda glasen i brickans mitt. 

”Matfack” är runt glaset uppe och nere. 
 

2. Konceptet är en omvänd mingelbricka. I detta koncept fästs brickan på glaset. Sättet att 
bära brickan är att hålla i glaset. Passar båda glasen. 

 
3. Glaset fästs i brickan. Inspirationen kommer från mixen av integrerat clips och att ställa 

glaset på brickan. Sättet att bära brickan är att hålla i glaset, brickan hänger fritt i glasets 
fot. Passar glassorter med fot.  

 
4. Konceptet har en böljande form, som placeras över underarmen och handen. För extra stöd 

från underarmen. Passar båda glasen.  
 
5. Denna konceptbricka har tre skålar och plats för glas. Passar båda glasen.  
 
6.  Konceptet har två skålar och två tumgrepp. Glaset skjut in och fästs i brickans mitt. Passar 

vinglas. 
 
7. Denna konceptbricka har två skålar och plats för glas. Integrerat clips. Sättet att bära 

brickan är att hålla runt ena skålen underifrån. Passar vinglas 
 
8. Konceptbrickan har en enkel utformning med integrerat clips. Glasets position är inom 

kronan för bättre stabilitet och utsmyckning. Passar båda glasen.  
 
9. Konceptet är inspirerat av en blomma med blad och är lätt skålformad vid matens fack. 

Passar vinglas. 
 
10. Denna bricka är en annan variant av koncept två och visas här med utformade matfack. 
 
11. Detta koncept har ett sedvanligt utseende bland mingelbrickor. Konceptet har tre matfack 

och ett integrerat fäste för vinglas. Liknar koncept fem en aning. Passar vinglas. 
 
12. Detta koncept är liksom koncept ett inspirerat av ett kakfat och har plats för mat i olika 

nivåer samt möjlighet till båda glasen. Om brukaren vill så går det att använda två glas 
samtidigt.  
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7.3 Utvärdering och konceptval 

7.3.1 Konceptutvärdering 

När vi har genererat fram olika koncept så utvärderade vi dessa för att få fram det koncept som 
fungerade bäst ihop med de krav som var ställda. 
 
Pughs matris 
Vi började med att göra en Pughs matris på de koncept som vi fått fram. De koncept vi 
utvärderade var 1-12, se 7.2.5. Detta ledde till fem vinnande koncept. Se figur 21. 

Därefter hade vi ett samtal med uppdragsgivaren om dessa val. Förslag om fler krav tillkom 
och vi bestämde oss för att göra en till utvärdering för att se om dessa krav ändrade de 
vinnande koncepten. Se figur 22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21. Pughs matris, första utvärderingen 
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Efter att nya krav var inlagda så blev det nya vinnande koncept. Dessa gick vi vidare med och 
utvärderade dessa utefter deras fördelar samt nackdelar. Utefter detta valde vi vårt slutgiltiga 
koncept. Nedan visas de argument som blev orsaken till valet av slutkonceptet, koncept 2. 
 

Figur 22. Pughs matris, andra utvärderingen 
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7.3.2 Konceptanalys 

Skissmodeller - Koncept 
Alf Claesson gav oss tipset att tillverka skissmodeller i verkstaden för att lättare få en realistisk 
känsla till mingelbrickan. Vi tog fasta på det och tillverkade tre koncept, då fyra koncept slagits 
ihop till två på grund av dess likheter. Sammanlagt blev det nio olika modeller med olika 
utseenden. Koncepten vi modellerat är de koncept som gick vidare i Pughs matris, andra 
utvärderingen. Modellerna är tillverkade i frigolit i skolans verkstad. Dessa prövade vi och 
utvärderade genom att stolpa för och nackdelar till de olika funktionerna och utseendena.  
 

Figur 24. Sex skissmodeller i olika utföranden i 
frigolit.  

Koncept 2 visas på de fyra översta bilderna och 
koncept 11 visas nedan till vänster.  

Figur 23. Skissmodeller i tre olika utföranden 
beträffande greppet, koncept 4. 
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Koncept  För och nackdelar 
2a  

Fördelar      
• Förmodligen ett delningsplan 

• Går att ställa på bord 

• Känns stabil 

• Lätt att flytta brickan mellan höger och vänster hand 

• Lätt att kombinera med olika glas (vinglas, ölglas) 

• Mer utrymme för fack än koncept 2b 

• Nytänkande 

• Stapelbar 

• Stämmer med det rekommenderade greppet 

Nackdelar 
• På grund av sitt nytänkande kan kanske brickans funktion och 

hantering vara svår att förstå 

• Svår att fylla på glaset för servitris, då brickan ligger på glaset 

2b   
Fördelar 

• Förmodligen ett delningsplan 

• Går att ställa på bord 

• Känns stabil 

• Lätt att flytta brickan mellan höger och vänster hand 

• Lätt att fylla på (utan att flytta brickan) 

• Nytänkande 

• Stapelbar 

• Stämmer med det rekommenderade greppet 

Nackdelar 
• Kan ramla ner mat i glaset 

• På grund av olika vinklar på glasen blir det svårare att 
kombinera dessa två med mingelbrickan. 

• På grund av sitt nytänkande kan kanske brickans funktion och 
hantering vara svår att förstå 
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4  
 

 
Fördelar   

• Beroende på grepp så kan den vara stapelbar 

• Ergonomiskt utformad   

Nackdelar 
• Flera delningsplan 

• Går ej att ställa stabilt på bord 

• Känns ostabil 

• Ostabil 

• Passar mer som serveringsbricka 

• Svår att flytta brickan mellan höger och vänster hand 

• Svårt att hitta ett ergonomiskt grepp som ser snyggt ut och är 
stapelbart 

• Svårt att uppfylla de rekommenderade kriterier för 
ergonomiskt grepp 

5  
Fördelar  

• Användarvänlig – kopplar snabbt hur den ska användas 

• Förmodligen ett delningsplan 

• Går att ställa på bord 

• Känns stabil 

• Lätt att flytta brickan mellan höger och vänster hand 

• Stapelbar 

• Traditionell 

Nackdelar 
• Finns liknande produkter ute på marknaden 

• Passar bäst ett glas (vinglas) 

• Uppfyller inte de rekommenderade kriterierna för ergonomiskt 
grepp 



37(68) 

10 
 

 
 

 
 
På grund av att konceptet liknar koncept 2 med obetydlig skillnad 
har vi har vi satt samma för‐ och nackdelar på dessa. 

11  

 
 

 
 
På grund av att konceptet liknar koncept 5 med obetydlig skillnad 
har vi har vi satt samma för‐ och nackdelar på dessa. 

Figur 25. Fördelar och nackdelar av koncept 
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7.3.3 Slutkoncept 

Vi tog vårt beslut om slutkoncept efter att vi vägt för och nackdelar under konceptanalysen, 
efter den enklare modellframtagningen. Med underlaget från intervjuer, enkäten, 
(designskydd/patentsökning), funktionsanalys, Pughs matris har vi fått fram det koncept som 
matchar med marknaden, målgruppen, kraven samt användaren bäst.  
 

 
 

 
 

 
Argument till val av slutkoncept 

• Medger det rekommenderade greppet enligt Alf Claesson, produktutvecklare och 
rådgivare 

• Mest nytänkande då vi inte har funnit någon liknande produkt på marknaden 
• Enligt den undersökning som vi utfört så finns det inget mönsterskydd/patent på denna 

design 
• Enkel att kombinera med August Lundh ABs glas (öl och vin). 
• Stapelbar 
• Lätt att flytta från höger hand till vänster hand 
• Ett delningsplan 
• Går att ställa på bord, med eller utan glas 
• Utrymme för skål 
• Indelade fack för uppdelning av mat 
• Tidlös 
• Liknande formspråk som tidigare kollektion från August Lundh AB 

 

  

Figur 26. Slutkoncept 
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7.3.4 QFD 

Vi har jämfört vårt koncept med de konkurrenter som vi har tagit upp i punkt (7.1.2). Se  
resultatet nedan i figur 27. 
 

Figur 27. QFD tabell 
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Figur 28. QFD diagram marknad 

Figur 29. QFD diagram teknik 
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7.4 Justering och genomförande 

7.4.1 Konceptförbättring 

Efter vårt konceptval har vi skissat konceptförbättringar angående mingelbrickans form. Vi har 
skissat runda, kantiga och en mix av bägge. Koncepten visar matfack med olika utformningar 
och glasens position. 

Figur 30. Konceptförbättring, 13-18 
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Konceptbeskrivning 
13. En rund bricka med centrerat glasfäste undertill. Linjen över brickan symboliserar 
avskiljaren för tumgreppet och övriga matfack.  
 
14. En rund bricka med centrerat glasfäste undertill.  Plats för tumgrepp och fäste för en liten 
gaffel. Två matfack. 
 
15. En bricka med inspiration från en fyrklöver. Fyra indelningar varav tre för mat och ett för 
tumgrepp. Centrerat glasfäste undertill och ovan plats för liten skål. 
 
16. En osymmetrisk bricka med något avrundade kantiga grundformer. Centrerat glasfäste 
undertill. Plats för två matfack och ett utrymme för tumgrepp. 
 
17. En osymmetrisk bricka med en mix av rundad och kantig form. Plats för tumgrepp vid 
brickans rundning. Centrerat glasfäste undertill. Två matfack. 
 
18. Fyrkantig bricka med två matfack och ett utrymme för tumgrepp. Centrerat glasfäste 
undertill och ovan plast för liten skål. Brickan har ett fäste för en liten gaffel.  
 
Skissmodeller - Grepp 
För att få fram hur tumgreppet skulle placeras för att kännas bekvämast så gjorde vi enkla 
skissmodeller på tre olika grepp. Först gjorde vi så att greppet sänktes ned under brickan för att 
tummen inte ska hamna i maten. Nästa grepp var nedsänkt till brickans botten, det tredje 
förslaget var att höja upp greppet för tummen ovan maten, i samma nivå som kanten runt 
brickan. 

Figur 31. Skissmodell i tre greppgestaltningar
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Konstruktionsskisser – Glasfäste 
På grund av vårt slutkoncept där brickan fästes på glaset ville vi ha en form som känns och ser 
stabil ut på glaset, därför valde vi att gå vidare med en rund form.  
För att ta reda på vilka mått vi behöver till fästet av glasen har vi noggrant mätt August Lundh 
ABs glas, som uppdragsgivaren vill ska passa mingelbrickan. Därefter har vi gjort tester med 
lera och små delmodeller i friformsmaskinen för att få fram det ultimata fästet.  
 Nedan visas våra tankebanor kring mått gällande glasfästet. 

Figur 32. Mått på fäste 

Figur 33. Lösningar på fäste 
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Skissmodeller i modell - Lera  
För att få fram ett enkelt test på glasfästet så använde vi oss av modell - lera som vi omslöt 
glasets ytterdel och innerdel med. Nedan visas våra tester med leran.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Testmodell - Glasfäste 

Innan vi gjorde hela vår modell så testade vi att göra endast fästet för att se om måtten passade 
på de två glasen. 

Figur 37. Första tre test modellerna, ovan & under

Figur 34. Fäste 

Figur 35. Fäste på 
vinglas 

Figur 36. Fäste på ölglas 
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7.4.2 Justering av slutkoncept 

Glasfästet i vårt slutkoncept var placerat under brickan så att brickan hamnade i samma höjd 
som glasets topp. Vi skickade bilder på konceptet till Peter Wall för att se om han hade några 
sista synpunkter på konceptet innan vi fortsatte. Peters reaktion var att han inte tyckte att 
brickan såg tillräckligt stabil ut att ställa på ett bord och äta från.  
 
Detta bidrog till att vi fick in ytterligare ett krav:  

• Medge förtäring vid placering på bord 

Detta problem löste vi genom att flytta upp fästet istället, se bildserie 38-40. Brickan hamnar då 
i ett lägre läge från glasets topp, och en upphöjning bildas där en av August Lundh ABs skålar 
kan placeras. Mingelbrickan får då en plan yta på undersidan som medför stabilitet vid 
förtäring när den placeras på ett bord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att se hur denna ändring av fästet påverkade det estetiska på mingelbrickan så använde vi 
Adobe Photoshop för att montera ihop en bild med våra CAD- modeller och August Lundh 
ABs glas. Ändringen bidrog till att brickan fick ett mer stabilt läge på glaset, medans det 
estetiska inte blev någon märkvärd skillnad. Se figur 41 och 42. 
 
När brickan kändes färdig så märkte vi att den inte var särskilt speciell eller uttryckte glamour. 
Detta löste vi genom att prova två varianter av dekorativt hålmönster runt brickans kant, samt 
att vi funderade på att lägga en färg i tumgreppet, eftersom vi fick råd av intervjupersoner att 
inte färga hela brickan. Färgen fick vi dock prioritera bort då uppdragsgivaren gav oss 
information om att denna lilla ändring skulle öka kostnaden på brickan med 50 %. 
Utsmyckningen på brickan fick då endast bli de dekorativa hålen. Se figur 43. 

Figur 40. Fäste upphöjt med skålFigur 39. Fäste upphöjtFigur 38. Fäste nedsänkt 
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Figur 41. CAD bilder av slutkonceptet  

Figur 42. CAD bilder av slutkonceptet efter ändring av nytt krav

Figur 43. CAD bilder utveckling av utsmyckning av mingelbrickan
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7.4.3 Modelltillverkning 

Friformsmaskinen på Mälardalens högskola är begränsad till en storlek på 200X200 mm. Vår 
modell var 240 mm i diameter, så vi fick dela upp den i fem delar. För att delarna skulle få den 
bästa passformen när de sedan skulle sättas ihop fick vi rådet av Bengt Gustavsson att dela upp 
modellen i pusselbitar i CAD. Vid varje skarv skulle även 0.2 mm tas bort från delarna, då 
maskinen kunde variera lite vid tillverkning samt så att vi fick plats för spackel och lim i 
skarvarna. För att spara plats och tid så lade vi de fyra sidodelarna ovanpå varandra, detta 
funderar bra eftersom maskinen lägger supportmaterial emellan bitarna. Detta supportmaterial 
tas sedan bort förhand.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 44. ”Tillvägagångssätt” vid tillverkning i friformsmaskinen på IDT

Figur 45. Mittenmodellen enligt figur 43. Här plockas supportmaterialet bort.
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7.4.4 SWOT-analys 

Vi har gjort en SWOT - analys på vårt slutgiltiga koncept för att förutspå de styrkor, 
möjligheter, svagheter samt hot som man kan finna med vårt koncept.  
 
Marknad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 46. SWOT marknad 

 
Mingelbricka 

 
Slutkoncept 

 
Internt 

 
Externt 

 
Bra 

 
Strenght 
(Styrka) 

 
Innovativt koncept, 
nytt sätt att placera 

en mingelbricka

 
Opportunity 
(Möjlighet) 

 
Starta ny trend bland 

minglare 

 
Dåligt 

 
Weakness 
(Svaghet) 

 
Placeringen av 

mingelbrickan kan 
bli svår att få in som 
rutin eftersom denna 
placering inte är den 
mest uppenbaraste

 
Treath 
(Hot) 

 
Plagiat, ett nytt 

koncept anammas 
snabbt av 

konkurrenter 
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7.5 Produktsemantik 
 
Karaktär 
När vi formgivit mingelbrickan har vi jobbat med att få produktens uttryck att interagera med 
användarnas förväntningar och deras referensram. Vi har tagit fasta på uppdragsgivarens 
önskemål och krav, och skapat en bricka med tilltalande uttryck för att skapa mervärde åt 
brukaren. 
 
Identitet 
För att återspegla företagets identitet i mingelbrickan har vi jobbat med den runda form som 
går igen i deras tallrikar. Diametern och materialvalet är dessutom detsamma.  
  
Funktion 
Mingelbrickans utformning har tydliga matsektioner och tumgrepp. Med den runda formen av 
en tallrik förstärks produktens syfte. Fästet för glasen är upphöjd på brickans övre sida, i 
centrum, för ökad förståelse att brickan fästs på glaset utan att kännas ostabilt. Brickan har en 
logisk utformning då tumgreppet är tydligt markerat för att slippa stoppa fingret i maten. Det 
förstärker även det rätta sättet att hålla brickan, oavsett om det är med glaset eller med handen, 
felaktigt sätt är till exempel upp och ner. 
 

 

Figur 47. Skiss 
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8. Resultat 
Resultatet av vårt examensarbete blev en innovativ multifunktionell mingelbricka som är 
ergonomisk, användarvänlig, lätt att tillverka samt attraktiv för användaren. Mingelbrickan har 
ett multifunktionellt fäste för August Lundh ABs vin- och ölglas. Detta för att bredda 
användningsområdet. Brickan är designad att enkelt kunna staplas vid förvaring, då glasfästet 
har en trattliknande form. Glasfästets topp har en yta där August Lundh ABs minsta skål kan 
placeras, den upphöjda kanten gör att skålen står stabilt. Utifrån intervju - underlaget (se 
bilagor 1-5) bör mingelbrickan ha maximalt tre matfack. Vi har därför utformat brickan med 
två stora matfack och möjligheten att placera en skål för flytande föda, eventuellt använda ytan 
utan skål. 
 
För att skapa en enhetlig känsla med vår produkt och August Lundh ABs produkter har vi 
formgivit mingelbrickan efter samma form och diameter som August Lundh ABs tallrikar. Vi 
valde en rund form till brickan då detta bidrar till en jämn fördelning av tyngdpunkten, formen 
i sig är tidlös. Den runda formen återkommer i alla delar av brickan. 
Det som mest uppmärksammas på brickan är dess nya innovativa sätt att greppa brickan, vilket 
är att hålla i glaset istället för i brickan. Greppet håller sig inom ramarna för det 
rekommenderade ergonomiska greppet som beskrivs i punkt 6.3.6. När användaren ska dricka 
så lyfter man enkelt upp brickan med den fria handen och placerar tummen i det tydliga 
greppet. Bredvid tumgreppet finns ett runt hål där en mindre gaffel eller dylikt kan placeras.  
Efter att uppdragsgivaren gav oss ytterligare ett krav senare in i projektarbetet, att kunna äta 
från brickan placerat på ett bord, så fick vi lösa detta på ett smidigt sätt, genom att flytta upp 
glasfästet.   
Alla dessa produktegenskaper bidrar till att mingelbrickan är multifunktionell.  
 
Eventuella ändringar kan ske på uppdragsgivarens begäran, men vår design är grundat på hela 
processen i detta arbete och kan styrkas på många sätt. Det skyddande hölje till mingelbrickans 
matfack gestaltar vi genom att hänvisa till sida 14, detta kommer uppdragsgivaren tillföra vid 
tillverkning. Denna rapport kommer inte att uppdateras med eventuella ändringar som utförs 
efter arbetets slut av uppdragsgivaren.  
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8.1 CAD bilder 
Slutkonceptet modellerades tredimensionellt i CAD, det vill säga Computer Aided Design, i 
programmet Solid Works.  

Figur 48. Topp 

Figur 49. Botten 
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8.2 Modell 
En modell tillverkades i Mälardalens högskolas Friformsmaskin, som bygger upp plast i olika 
lager. Nedan visas resultatet. 

 

Figur 51. Bild på modell samt bilder av på modell placerad på glas och med skål
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8.3 Rendering 
Genom att rendera fotorealistiska bilder kan vi och uppdragsgivaren se hur produkten kommer 
att se ut, innan tillverkningen börjar. 
 

8.3.1 Rendering porslin 

Nedan visas rendering på den första versionen av mingelbrickan som vi rekommenderar. 
Denna ska ha en vit färg så materialet på brickan påminns om porslin, för att få in lite känsla av 
glamour. Den vita färgen kan gärna ha en glans av pärlemor.  

Figur 52. Fotorealistisk bild av tre mingelbrickor i porslinsgestaltning
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8.3.2 Rendering transparant 

 
Nedan visas den andra versionen av mingelbrickan, i transparant plast. Detta gör att 
användaren ser glaset som brickan står på som bidrar till en känsla av säkerhet.  

Figur 53. Fotorealistisk bild av tre mingelbrickor i genomskinlig plast
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9. Analys 
Arbetet började med att vi fick se en engångsmingelbricka som August Lundh AB har tagit 
fram. Vårt mål blev att designa om denna till en ny produkt som skulle genomlysa glamour och 
ett ”villa ha” begär. Brickan skulle vara tålig mot maskindisk och skulle passa August Lundh 
ABs nuvarande glas. Detta blev vår startpunkt.  
 
Efter de intervjuer vi gjorde med användare fick vi fram att det grepp som fanns på August 
Lundh ABs mingelbricka inte var intressant, och även produktens utseende var ett måste att 
förbättra. Utmaningen blev att kombinera marknadens och uppdragsgivarens önskemål. 
Uppdragsgivaren vill ha en produkt som är enkelt och billig att tillverka, medans marknaden 
lägger mer tyngd på funktionalitet och utseende. Vi har löst detta genom att hålla brickan inom 
ett delningsplan och vi valde att hålla brickan enfärgad, samtidigt tillfredställa marknaden med 
brickans form och utsmyckningar. Vi valde att lägga fokus på att komma fram till ett grepp 
som var ergonomisk och tilltalande för användaren samt att få in mer glamour i utseendet.  
 
Detta ledde till ett helt nytt koncept och synvinkel på hur man ska hålla en mingelbricka. Vi 
placerade brickan på glasets topp så att användaren håller i glaset som håller upp 
mingelbrickan. Detta koncept löste de problem vi satte upp i frågeställningen och de krav som 
finns uppställda i kravspecifikationen. Brickan kan hållas med en hand, den kan enkelt stå på 
ett bord och ätas ifrån, den håller sig inom ramarna för det perfekta greppet ergonomiskt sätt, 
den är nytänkande och inbjudande samt att den medger möjligheten att använda sig av olika 
glassorter. Det finns även plats för en av August Lundh ABs små skålar och ett grepp för att 
inte lägga fingrarna i maten när man ska ta av brickan från glaset och dricka. Bland användarna 
fanns ett önskemål om att kunna ha en gaffel, och detta löste vi med ett hål vid greppet, där 
man enkelt kan sticka ner en liten gaffel, eller möjligtvis annat bestick eller liknande. En viktig 
aspekt bland användarna var även att brickan ska vara lätt att förvara, detta har vi löst genom 
att utforma brickan så den är stapelbar.  
 
Mingelbrickan blev tillslut en multifunktionell lösning för mingelfester.  
Genom att göra en QFD så såg vi att vår produkt kan ha stor slagkraft bland våra konkurrenter, 
medans SWOT-analysen visar att man aldrig kan vara säker på att idén blir kopierad.  
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10. Slutsatser och rekommendationer 
När ett arbete ska genomföras med en uppdragsgivare är det viktigt att inte endast dennes 
åsikter räknas in. Det finns många intressenter som är inblandade för att få fram den bästa 
designen, framför allt användaren. Genom en kompromiss mellan vad vår uppdragsgivare vill, 
vad våra undersökningar gav samt vad våra egna åsikter och kunskaper har bidragit till så har 
vi fått fram en produkt som tilltalar alla inblandade.  
 
Rekommendationer till Peter Wall 
Under ”analysen” av underlaget från våra intervjuer/möten och egna åsikter tipsar vi om att 
tillverka mingelbrickan i genomskinlig plast utan färg, för att förstärka känslan av glamour och 
fräschhet.  Ett alternativ är att göra brickan vit, gärna med pärlemorglans, då detta förstärker en 
känsla av porslin, som förknippas med glamour.  
Om någon färg önskas kan detta implementeras i greppet för tummen. Där stör inte färgen 
maten och det ger ett lekfullt och elegant inslag i brickan. 
Rekommendationer angående marknadsföringen av brickan är att lägga vikt på brickans 
funktion. Då placeringen av brickan är ett nytt och innovativt förslag så måste man se till att 
användaren förstår syftet. Detta kan göras i produktbroschyrer eller helt enkelt ställa upp några 
glas med brickan på plats vid mingelfester.  
Kostnad och utvecklingsmöjligheter ligger i Peters framtida arbete efter detta projekt.  
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12. Bilagor 
12.1 Bilaga 1 - Sammanställning av intervju med Carina Lewin 
Genom Peter Wall fick vi kontaktuppgifter till Carina som jobbar på restaurangen P-2 i 
Eskilstuna.  Restaurangen är en nuvarande kund hos August Lundh AB och ett möte med 
Carina kunde ge oss feedback, tankar och åsikter om den nuvarande mingelbrickan i 
prototypform och våra egna konceptskisser.  
Innan vi förklarade mingelbrickan djupare och visade prototyp och skisser bad vi Carina 
berätta om sina åsikter om nödvändiga och önskvärda funktioner på en mingelbricka, samt 
hennes egna erfarenheter om en sådan produkt. Därefter visade och förklarade vi prototypen 
och våra skisser. 
Carina reagerade positivt på koncept, 2 och 5. Koncept 2 ansåg hon vara väldigt innovativ och 
funktionell, hon hade aldrig sett denna positionering av mingelbricka. Carina gillade 
placeringen som bidrog till en enkel åtkomst av födan. Koncept 5 väckte Carinas designintresse 
och fann den snygg samt funktionell. Hon gillade idén med att brickan skulle innehålla 
skålformar.    
Hon reagerade negativt på två av koncepten, 4 och 1. Carina ansåg att koncept 4 skulle försvåra 
förvaring då restauranger oftast har mindre plats än vad man tror. Dock tyckte hon att designen 
var nytänkande och skojig. Mingelbrickans utformning i koncept 1 kändes för henne onaturligt 
och obekvämt, då hon har vanan inne att hålla brickan på traditionellt sätt. Däremot tyckte hon 
om det centrerade greppet.  
 
 

 



61(68) 

12.2 Bilaga 2 - Sammanställning av intervju med Catarina Berglund 
 
Vi hade vårt andra marknadsundersökningsmöte med Catarina på Idélab, som har bakgrund 
från restaurangbranschen. Vi körde samma rutin som vi gjorde med Carina Lewin, vi frågade 
först om nödvändiga samt önskvärda funktioner på en mingelbricka, sedan visade vi prototypen 
och sen skisser. Catarina tyckte att mingelbrickan måste vara lätt att hålla i, stabil, lätt att ställa 
ifrån sig samt finnas plats för champagneglas och vinglas. Hon ansåg att tre fack var max att 
finnas på brickan. Hon tyckte även att det vore bra om brickan var stapelbar, lätt att förvara, bra 
material som inte repar sig lätt, anpassningsbar till olika måltider samt var snyggt designad. 
Catarina ansåg att det bästa greppet för mingelbrickan var tre fingrar under och tummen för att 
hålla fast. Hon gillade koncept 6 och koncept 1. Hon tyckte inte att förvaringen skulle kunna bli 
så stort problem med koncept 1 om man fann ett sätt att ”pussla” ihop dem istället för att stapla. 
Men ett plan var ändå det optimala enligt Catarina. Hon ansåg att man endast minglar med 
maten högst en timme, så brickan måste vara ergonomisk för att handen ska klara denna tid. 
Brickan borde inte vara större än ett A4-ark. Catarina gillade även idén med brickan ovanpå 
glaset, koncept 2, dock skulle det bli problem vid påfyllning. Hon tyckte också att det var 
väldigt viktigt att få ett bra material som till exempel såg ut som porslin, för en känsla av 
glamour. Formspråket ska följas i hela brickan. Med tanke på att personer kan vara darrhänta 
tyckte Catarina att det var viktigt att brickan var stabil och förhindra spillrisken. Vi frågade 
vilket det ultimata glaset var som skulle passa till mingelbrickan och Catarina ansåg att ett 
tulpanglas vore perfekt, då man kan dricka det mesta i det glaset. Koncept 4 ansåg Carina var 
snygg och tanken med att vända brickan emot sig var innovativt tänkt.  
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12.3 Bilaga 3 - Sammanställning av intervju med Ninni Brander 
 
Genom Catarina Berglund fick vi kontaktuppgifter till Ninni som jobbar på Ulvhälls herrgård i 
Eskilstuna. Catarina berättade om Ninni som erfaren minglare och att hon säkerligen kunde ge 
oss feedback, egna åsikter och erfarenheter om mingelbrickor och mingelmöten.  
Innan vi förklarade vår mingelbricka djupare och visade prototyp och skisser bad vi Ninni 
berätta om sina åsikter om nödvändiga och önskvärda funktioner på en mingelbricka, samt 
hennes egna erfarenheter om en sådan produkt. Därefter visade och förklarade vi prototypen 
och våra skisser. 
Ninni berättade vad hon ansåg en mingelbricka bör uppfylla för krav och dessa var att den ska 
vara stadig, tåla blöt föda samt inte vara för tung. Brickan ska ha en skåra som fyller liknande 
funktion som existerande clips till mingelbrickor, för att fästa vinglaset på ett säkert sätt. 
Greppet ska vara stadigt och materialet under brickan får inte vara halt eller glatt. Färgen på 
brickan ska vara neutral och vit samt utan mönster, för att framhäva maten. Materialet ska tåla 
restaurangernas maskindisk utan att tappa färg, form eller repas. Dessutom är det viktigt att den 
är stapelbar. Brickan ska ha max tre fack för föda samt möjlighet att ställa på en skål med 
exempelvis dipp. Storleken på mingelbrickan bör vara i tallriksstorlek. Hon var inne på tanken 
att integrera fästen för glas och bestick (mindre gaffel, servett) i brickan. Glas som används på 
mingel är vinglas eller champagneglas, ej ölglas då öl och läsk numera kan drickas ur vinglas.  
Om den befintliga prototypen till mingelbrickan utbrast Ninni sjukhus. Hon ser inte brickan 
som tilltalande och gillade inte glasets placering, fackets utformning eller den höga kanten. 
Greppet ansåg hon inte vara behagligt, då detta tar bort koncentrationen för samtal eller ätande. 
Om prototypen till vinglaset sa hon att den mer liknar en ölsejdel och att glaset är för tungt för 
mingel. Om tanken att ställa ifrån sig mingelbrickan med en hand ser hon inte som en 
nödvändighet. 
 
Ninni reagerade positivt på koncept 5 och tyckte den var perfekt för tapas och om den hade 
någon planare yta för t.ex. snittar skulle den bli mer användbar. Här poängterade hon att 
mingelbrickan ska vara lätt att greppa. Koncept 4 tyckte Ninni var en rolig och innovativ 
design men såg den mer som en bjudbricka som personalen använder än mingelbesökare då 
den kan uppfattas klumpig vid möten då kramar utbytes. Koncept 9 tilltalade Ninni, dock ser 
hon hellre en kombination mellan djupt och plant fack för maten och att glaset ska ha 
tyngdpunkten i samma våglängd som brickan.  
Ninni var kritiskt till koncept 1 då hon ansåg att den skulle kännas för stor med två våningar 
och att den skulle bli svårhanterbar för speciellt äldre, darrhänta och barn. Koncept 2 var hon 
negativ till då hon anser att det är stadigare att hålla i tallriken än i glasfoten.  Koncept 3 
kritiserade hon på grund av att hon vill ha ner glasets tyngdpunkt för att denna design gör det 
svårt för darrhänta att hålla brickan och glaset stadigt utan att spilla.  



63(68) 

12.4 Bilaga 4 - Sammanställning av intervju med Alf Claesson 
 
Inför produktutvecklingen av koncepten ville vi få underlag till ett mer ergonomiskt grepp till 
mingelbrickan, därför valde vi att ha ett möte med Alf Claesson, en man med kunskap inom 
detta område. Vi visade honom först ”prototypen” av bricka och glas och han fick känna hur 
dessa kändes att hållas i. Han tyckte inte om greppet på grund av ”tennisarm – syndromet” och 
att personer med t.ex. reumatiska problem i händer inte skulle kunna hålla brickan med 
handflatan upp. Det optimala greppet vore att hålla brickan med rak hand och tummen uppåt, 
att max vrida handen 60 grader åt höger eller vänster, dock är det ultimata att vrida 30 grader. 
Detta grepp liknar sättet att hålla ett glas. Dock gillade han att ha ett tumgrepp till brickan. Att 
ha ett glas på brickan var okej, men såg hellre ett sätt att flytta ner tyngdpunkten.  
Därefter visade vi honom våra koncept som gick vidare i Pugh-matrisen (se koncept 4,10 och 
11 på sidan 30). Dessa gillade han men påpekande att vi skulle göra dem i fullskaliga modeller, 
i skolans verkstad, för att känna formen och undersöka om de är användarvänliga. Han gillade 
runda former och tipsade även om att se över palletter och dess utformning och integrera dessa 
i våra skisser. 
Hans andra tips om mingelbrickan var att få greppet att fungera bäst i vänster hand men att det 
ska vara lätt att skifta hand, att designen av brickan inte får se för praktisk ut, med risk att den 
ser handikappsanpassad ut.  
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12.5 Bilaga 5 - Sammanställning av enkät till Lena Männik Styren 
 

Vi skickade en enkät via e-post till Leena Männik Styren som har skrivit boken ”Mingel, 
konsten att knyta kontakter”. Enkäten började med att Leena fick svara på frågan: ”Om ni 
tänker allmänt på en mingelbricka, vilka nödvändiga och önskvärda funktioner anser ni ska 
finnas? ” 
 
Leena ansåg att de nödvändiga funktionerna var lätt att hålla, stabil, greppvänlig, lätt att lägga 
mat på. De önskvärda var snygg att se på.  
Nästa punkt i enkäten var foton som föreställer engångsbrickan och hur man håller i den, samt 
foton på nuvarande clips som finns ute på marknaden. Leena tyckte att greppet såg lätt ut men 
att det var svårt att avgöra utan att prova själv. Clipset hade hon provat och tyckte att denna var 
instabil, främst när glaset var fullt.  
 
På sista delen visade vi bilder på våra skisser och bad Leena om hennes åsikter. Koncept 5 
tyckte hon såg konstig ut och det verkade onormalt att placera maten i skålar. Stabiliteten ansåg 
hon svår att avgöra. Koncept 8 tyckte hon bäst om, och var den mest konventionella. Genom att 
fixera glaset med kronan tyckte hon att det borde bli mer stabilt. Brickan får inte vara för lätt 
eller för tunn, en viss tyng ger brickan stabilitet. Hon tycker även att man ska kunna ha vilken 
sorts mat som helst på brickan.  Koncept 9 gillade hon inte. Den såg alldeles för konstlad ut och 
hon såg en risk att folk kan fastna i de utstickande delarna. Koncept 10 tyckte Leena var en 
spännande idé som måste provas. Hon undrar bara om det är svårt att ta bort glaset när man vill 
dricka. Hon är tveksamt inför de indelade facken för mat, det begränsar användningsområdet. 
Tanken om att kunna placera skålar på brickan känner hon tveksamt inför, då dessa kan bli 
vingliga. Men själva placeringen på glaset finner väldigt intressant bara brickan kan fästas och 
bli stabil på ett bra sätt, och hon tycker att denna är okonventionell.  Koncept 11 anser hon som 
tidigare, koncept fem, att hon är tveksam till skålar. Leena tycker att det ska finnas större yta 
där valfri mat kan placeras.  
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12.6 Bilaga 6 - Ritningsunderlag Topp 
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12.7 Bilaga 7 - Ritningsunderlag Detalj 
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12.8 Bilaga 8 - Ritningsunderlag Botten 
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12.9 Bilaga 9 - Gantt - schema 
 


