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Sammanfattning 
Detta examensarbete är avslutningen på civilingenjörsutbildningen på 
Mälardalens högskola. I arbetet används de kunskaper som förvärvats under 
utbildningen genom att utveckla en produkt åt företaget Idesta i Eskilstuna. 
 
Uppgiften var att utveckla ett lock av typen roll-top lock till Idestas bordsvärmare. 
Bordsvärmaren används till att varmhålla mat på bland annat restauranger och 
locket behövs för att skydda maten från omgivningen och hålla maten fräsch.  
Målet var att göra en attraktiv och funktionell design och se till att locket går att 
producera i Eskilstuna. Om det fanns tid skulle även gångjärnen till de befintliga 
locken göras mer estetiskt tilltalande och enklare att montera. 
 
En definition av roll-top lock gjordes och den blev: ett rundat lock som fälls eller 
skjuts undan. En konkurrentanalys visade att inga svenska konkurrenter finns men 
en hel del utländska. Idesta själva anser att det tyska företaget WMF är största 
konkurrenten och ett av deras lock detaljstuderades. 
 
En funktionsanalys gjordes och en kravspecifikation ställdes upp. Med detta till 
hjälp genererades ett antal koncept varav tre valdes ut för vidare utveckling. De 
tre koncepten ritades upp i CAD och anpassades så de kan tillverkas i Eskilstuna. 
 
Gångjärnen gicks igenom. De nya skulle ha samma funktion som de gamla men 
ha ett bättre utseende och vara enklare att montera. Intervju med användare visade 
på ytterligare problem, locket lossnar när det lyfts snett. Idégenerering och val gav 
en idé att arbeta vidare med. 
 
Av de tre roll-top locken valdes ett ut av Idestas VD som bäst för företaget både 
utseendemässigt och tillverkningsmässigt. Gångjärnen fick ett bättre utseende 
men blev svårare och dyrare att tillverka och montera. 
 
Locket går att använda till de bordsvärmare som finns idag men Idesta 
rekommenderas att göra värmaren större så locket får bättre plats och står 
stadigare. Gångjärnen rekommenderas att lämnas som de är. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idesta är ett familjeägt företag i Eskilstuna med dotterbolag i Malmö. De tillverkar 
och säljer utrustning och snickerier till storkök och restauranger samt metallpartier 
till entréer. Företaget är idag Nordens ledande tillverkare av rostfria 
storköksutrustningar. 
 
En av produkterna som tillverkas i Eskilstuna är en fristående bordsvärmare som 
används av bland annat hotell och restauranger till att varmhålla mat. Till 
bordsvärmaren finns idag två fyrkantiga kupollock för att skydda maten från 
omgivningen och hålla maten fräsch. Tidigare fanns det också ett roll-top lock 
som inte tillverkades av företaget utan köptes in från Kina. Locket mötte dock inte 
Idestas krav så de slutade köpa in det men efterfrågan på kupollock från kunder 
kvarstod. Det har länge funderats på om ett sådant lock kunde tillverkas i 
Eskilstuna istället och vid förvärvandet av Amsta Rostfritt AB som tillverkar bl.a. 
runda termosar kom frågan upp på nytt. 
 

1.2 Syfte och mål  
Syftet med detta examensarbete är att konstruera ett roll-top lock till 
bordsvärmaren enligt specifikationer från företaget och eventuellt konstruera nya 
gångjärn till kupollocken samt att sammanställa detta arbete i en rapport.  
 

1.2.1 Mål 
Ett roll-top lock till fristående bordsvärmare ska konstrueras. 
Locket ska gå att tillverka på fabriken i Eskilstuna med tillgänglig maskinpark. 
Det ska ha låg tillverkningskostnad och vara enkelt att montera. 
Kondens från locket ska inte rinna ner i maten och locket ska ha ett tilltalande 
utseende. 
Vid eventuellt byte av handtag ska ny kostnad tas reda på. 
 
Om tiden räcker till ska gångjärnen till de befintliga kupollocken snyggas till och 
gärna göras lättare att montera. 
 

1.3 Problemformulering 
Ett roll-top lock som går att tillverka i fabriken i Eskilstuna med de resurser som 
finns där ska konstrueras. Locket ska vara estetiskt tilltalande och funktionellt. 
Vid eventuella förändringar ska kostnaderna tas reda på. Om möjligt ska 
gångjärnen till kupollocken analyseras och eventuellt förbättras. Vid arbetets slut 
lämnas ritningar till Idesta (redovisas ej i denna rapport). Preciserade krav på roll-
top locket finns i kravspecifikationen på sidan 17. 
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1.4 Projektavgränsningar 
Eftersom det ska vara ett roll-top lock finns begränsningar i utformningen av 
locket. En definition av roll-top lock finns i kapitel 3.1.1. Ytterligare 
begränsningar finns i materialvalet och tillverkningsmetoderna som används i 
Eskilstuna idag även om förbättringar kan föreslås. Till detaljer väljs i första hand 
befintliga leverantörer.  
 
De nya gångjärnens begränsning ligger i att de ska ha samma funktion som de 
gamla och de får inte vara dyrare eller svårare att tillverka och montera. Dessutom 
ska de vara av metall. 
 

1.5 Rapportens upplägg 
Rapporten följer den mall som Christer Nygren (2003) på Mälardalens högskola 
skapat.  
 
I kapitel 1 redovisas bakgrunden till arbetet, syftet, vilka direktiv som finns och 
vilka avgränsningar som finns för uppgiften.  
 
I kapitel 2 redovisas de teoretiska kunskaper som behövs för att lösa problemet 
samt metod med val av metoder som använts i arbetet och i kapitel 3 förarbetet 
med definitioner, företagsbesök, konkurrentanalys och en funktionsanalys. I 
kapitel 4 redovisas kravspecifikationen. I kapitel 5 behandlas idégenerering och 
konceptval och i kapitel 6 konstruktionen av locket samt en genomgång av 
eventuella tillbehör.  
 
Kapitel 7 går igenom revideringen av de befintliga gångjärnen till kupollocken 
med krav, idégenerering, val och konstruktion. Resultaten av både roll-top locket 
och de nya gångjärnen redovisas i kapitel 8 och analysen av dessa redovisas i 
kapitel 9. Till sist kommer slutsatser och rekommendationer i kapitel 10. 
 

2 Teori och metodval 
I arbetet behövdes information om tillverkningsmaterialet, dess egenskaper vid 
formning och olika sammansättningsmetoder och detta är samlat i teoriavsnittet. 
Dessutom behövdes en teoretisering av varför design är viktigt och vad som 
kännetecknar det Skandinaviska formspråket samt vad det kommer ifrån då Idesta 
är ett företag med huvudsakligen Skandinaviska kunder. Efter teorigenomgången 
följer en metodgenomgång med metodval.  
 

2.1 Materialteknik  

2.1.1 Rostfritt stål 
Rostfritt stål är järn legerat (blandat med) med krom, nickel, molybden och/eller 
kväve, mindre mängder av andra metaller förekommer också. Rostskyddet 
kommer av att kromet på ytan oxiderar och skyddar på så sätt det underliggande 
materialet mot vidare korrosion. Oxidskiktet är tunt och osynligt för blotta ögat. 
Korrosionshärdigheten ökar med ökande kromhalt. Det mesta rostfria stål som 

 6



produceras har fler legeringsämnen än bara krom för att ytterligare öka 
korrosionshärdigheten.    
Rostfritt stål har en lång livslängd och kan lätt återvinnas vilket gör det till ett 
förhållandevis billigt och miljövänligt material. 
 
Rostfritt stål är inte helt rostfritt. Allt stål kan rosta under fel betingelser men 
rostfritt stål har högre motståndskraft än andra stål. Korrosion (rost) förekommer 
där vätska blir stående. 
 
Spaltkorrosion uppkommer i spalter mellan två material, metalliska eller icke 
metalliska eller mellan metall och avlagringar av t ex rost, sand eller beväxning. I 
spalten blir vätska stående och orsakar ett lokalt frätangrepp. För att förhindra 
detta kan man helsvetsa (ingen spalt) eller fylla spalten med elastisk tätning som 
förhindrar fukten från att tränga in. 
 

2.1.2 Formning av rostfritt stål 
Plåt formas med hjälp av bland annat klippning, stansning, bockning och 
pressning. Klippning och stansning ger plåten rätt storlek, bockning och pressning 
rätt form. 
 
Vid bockning sträcks arbetsmaterialet på ena sidan och stukas (trycks ihop) på den 
andra. I mitten, neutrallinjen, sker ingen eller liten deformation. På grund av detta 
fås en återfjädring av materialet vid bockningen, överbockning ger rätt vinkel.  
 
Cylindrar och koner valsbockas (rullbockas). Plåten förs mellan tre eller fyra 
valsar och plåten böjs. 
 
Pressning formar en plåt till ett föremål med ett visst djup och med i stort sett 
samma godstjocklek som ursprungsmaterialet. Pressningen sker i ett eller flera 
steg beroende på djupet på den färdiga produkten. Under formningen utsätts 
plåten för stora tryckspänningar. För att spänningarna inte ska vecka plåten hålls 
den fast i kanterna under pressningen. 
 
Efter bearbetning hårdnar stålet något, olika beroende på materialslag och 
bearbetningsgrad. Mindre radier hårdnar mer och gör materialet skört och sprött. 
Ska det bearbetas mer kan det behöva avspänningsglödgas, det vill säga upphettas 
så materialet mjuknar igen. 
 

2.1.3 Sammansättning 
Svets 
De flesta stål kan svetsas. Svetsbarheten varierar med grundmaterial (plåten) och 
tillsatsmaterial (svetsen). Vissa stål kan på grund av olika legeringar bli 
besvärligare och dyrare att svetsa då de måste genomgå komplicerade 
förberedelser och efterbehandlingar. 
 
Den kemiska sammansättningen påverkar svetsbarheten. Föroreningarna svavel, 
fosfor och kväve gör svetsen spröd, kol och mangan ökar risken för sprickor.  
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Tillsatsmaterialet bör ha ungefär samma kemiska sammansättning som 
grundmaterialet, de får då ungefär samma egenskaper (sträckgräns, 
brottförlängning och kontraktion).  
 
Helsvets  
Vid helsvets läggs arbetstyckena sida vid sida och förenas med hjälp av svetsen. 
Denna består av smält metall eventuellt med något tillsatsämne.  
 
Fördelar med helsvets: 

• Jämn svetsfog utan spalter 
• Möjlighet till ”osynlig” sammansättning 

 
Nackdelar: 

• Svårt att utföra på komplicerade geometrier 
• Risk för att materialet förlorar formen 
• Dyra maskiner vid maskinell svetsning 

 
Punktsvets 
Vid punktsvets används inget tillsatsmaterial. Istället läggs metallbitarna omlott 
och pressas mellan två elektroder. När ström leds mellan elektroderna och genom 
metallen smälter metallen och det bildas en svets i punkten mellan elektroderna. 
På ytan kan svetsen synas som en punkt i plåten.  
 
Fördelar med punktsvets: 

• Inget tillsatsmaterial i fogen 
• Enkelt att utföra 
• Ingen eller liten efterbearbetning 

 
Nackdelar: 

• Svetsen kan synas som en punkt 
• Spalt mellan svetsarna 

 
Lim 
Lim har länge använts för att foga ihop material inom många områden. I princip 
går det att limma alla material bara rätt lim väljs. För att limningen ska lyckas 
måste ytorna vara så släta och rena som möjligt, sedan ska limmet påföras tunt 
och jämnt och delarna pressas ihop. Limmet måste sedan härda innan fogen kan 
belastas.  
 
Fördelar med limning:  

• Det täcker hela fogen 
• Det kan göras utan värme 
• Det håller lika bra som svetsning 
• Fogen syns inte 
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Nackdelar: 
• Limmet kan innehålla lösningsmedel som avdunstar och kan skada 

människor och natur 
• Det kräver avancerad förbearbetning 
• Måste härda innan belastning 

 
Tejp 
Tejp är i princip lim i fast form. Även här finns många varianter och 
användningsområden. Fördelarna med tejp framför lim är bland annat (Karlsson, 
1997, s.5): 

• mindre hälsorisker i samband med hantering och applicering 
• jämn kontrollerbar fogtjocklek 
• ingen blandning och dosering 

 
Dessutom har tejpen en initial vidhäftning vilket hindrar delarna från att glida vid 
montering. Nackdelarna är att det måste vara samma ytrenhet och -släthet som vid 
limning och att tejpfogen inte blir lika hållfast som limfogen.  
 

2.2 Design 
Hur produkten ser ut blir allt viktigare. Design är idag ett större konkurrensmedel 
än både pris och kvalité. Det finns studier (Ulrich & Eppinger, 2003) som visar att 
kunder kan tänka sig betala mer för en produkt med tilltalande design. Vad som är 
tilltalande skiljer beror på personliga och sociala värderingar (Baxter, 1995). 
Människor omger sig med saker som speglar deras självbild och vid ett val mellan 
jämförbara produkter väljs den som passar konsumentens symboliska referens. I 
Sverige och Skandinavien finns ett välkänt och populärt gemensamt formspråk 
som många även utanför Skandinavien föredrar. 
 

2.2.1 Skandinavisk design 
Upprinnelsen till begreppet ”Skandinavisk design” (Scandinavian 
Design/aesthetics) var bidrag till en utställning och försäljning av produkter i 
London 1951. Begreppet blev dock välkänt först efter en utställning kallad 
”Design in Scandinavia” blivit succé i USA och Kanada. Den visades upp på 24 
platser under åren 1954-57 och fick enorm publicitet. Amerikanarna tyckte det 
Skandinaviska formspråket var rätt uttryck för en ny och modern tid. Designen 
sågs som ”elegant men lågmäld och [med] återhållen form utan dekorativa 
excesser” (Kristoffersson, 2005) och norden sågs som ”en regional och kulturell 
helhet av socialt ansvarsfulla och demokratiska mönsterländer” (Kristoffersson, 
2005). Skandinaviska möbler, främst danska, förekom ofta som rekvisita i 
annonser, konst och på TV och när FN:s högkvarter byggdes i New York stod 
Skandinaviska formgivare för mycket av interiören. 
 
Under 50-talet vann Skandinaviska formgivare priser på löpande band på 
internationella utställningar. 1958 var begreppet Skandinavisk Design så etablerat 
att Musée des Arts i Paris kallade sin utställning med Nordisk design för ”Formes 
Scandinaves” av marknadsmässiga skäl.  
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Begreppet ”Skandinavisk design” är idag välkänt världen över och ”innefattar det 
gemensamma formspråk som finns i Danmark, Finland, Norge, Sverige och på 
Island” (Englund & Schmidt, 2003).  
Formspråket kännetecknas bl.a. av en nedtonad och nyttopräglad enkelhet och 
funktion.  
 
Sammanfattat är Skandinavisk design: 

• Nyttopräglad 
• Dekormässigt anspråkslös 
• Avskalad 
• Har blek färgskala 
• Vackrare vardagsvara 
• Av trä och naturmaterial 
• Funktionell 
• Enkla lösningar  
• Återhållsam 
• Demokratisk  
• Bruksföremål som passar alla (även unga, äldre och handikappade)  

 

2.3 Metod och metodval 
Nedan följer en genom gång av ett antal metoder som bland annat är 
kunskapsbasen inhämtad från utbildningen Innovation och Produktdesign och val 
av de strategier och verktyg som använts i arbetet. 
 

2.3.1 Projektplanering 
I ett projekt är det viktigt att planera vad som ska göras, när det ska göras, när det 
ska vara klart och vem som ska göra vad. Arbetet behöver struktureras och 
planeras så olika stadier får rätt resurser. För att säkerställa att projektet blir klart i 
tid behövs även hållpunkter och man behöver veta när olika beslut ska tas.  
 
Ganttschema är ett väl använt verktyg för planering av arbetet. Det används av 
ingenjörer och andra yrkesgrupper över hela världen för att planera och organisera 
arbetet. I schemat kan även olika hållpunkter läggas in och det kan användas till 
tidsrapportering och utvärdering av tidsåtgången.  
 
Ganttschemat saknar dock uppgifter om hur arbetsuppgifterna är beroende av 
varandra. Till detta kan man använda PERT (Program evaluation and review 
tecnique). Här identifieras hur uppgifterna är länkade och vad som måste vara 
klart innan nästa uppgift påbörjas. 
 
Till detta arbete upprättades ett Ganttschema. Arbetet är inte särskilt omfattande 
och har inte så många uppgifter som är beroende av varandra att PERT behöver 
användas. Ganttschemat redovisas i bilaga 1. 
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2.3.2 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring handlar om att dokumentera förloppet och att kontrollera att 
avsett resultat nås. Verktygen och metoderna för kvalitetssäkring är många och 
används under delar eller hela arbetet. Projektplanering, 
produktutvecklingsverktyg, funktionsanalys och kravspecifikation är några 
användbara verktyg. 
 
Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är ett dokument som kan ses som en beställning från 
arbetsgivaren (Löfgren, 2002) och som gärna skrivs i samråd med denna. Den ska 
enligt Olsson (1997) skrivas så utförlig och detaljerad att den kan fungera som 
styrdokument för det fortsatta arbetet. Den ska också hållas levande och 
uppdateras om några förutsättningar förändras t.ex. av nya kunskaper eller nya 
övergripande beslut. Enligt Olsson bör denna information ingå i 
kravspecifikationen (sid. 7): 

1. Marknadsbedömning 
Vilka marknader och volymer som är aktuella, marknadslivslängd, 
standardisering och kundanpassning samt en jämförelse med 
konkurrenters motsvarande produkter. 

2. Produktkrav 
Marknadskrav omsatta till produktkrav, relevant lagstiftning och 
miljökrav, standarder och normer som ska uppfyllas, krav på certifiering, 
typgodkännande, typprovning och liknande samt kostnadsramar. 

3. Service och reservdelar 
Krav på auktoriserade serviceverkstäder och reservdelshållning. 

4. Dokumentation 
Hur tillverkningsunderlaget ska struktureras och dokumenteras, krav på 
skötsel- och serviceinstruktioner, bruksanvisning, säkerhetsföreskrifter och 
marknadsföringsdokumentation. 

5. Packning och emballage 
6. Återvinning 

 
Olsson säger även att: 

Kravspecifikationen ger en samlad bild av de tekniska, miljömässiga, 
ergonomiska och utseendemässiga krav som den utvecklade produkten, 
systemet eller processen ska klara av. Kraven är en tolkning och 
konkretisering av de krav och önskemål som marknaden eller kunderna 
har ställt (s.34). 

 
Funktionsanalys 
Funktionsanalys används av både designers, produktutvecklare och ingenjörer. 
Den kan vara fristående eller en del av kravspecifikationen och den kan användas 
vid idégenereringen. Även här finns många metoder men gemensamt är att man i 
ord försöker klargöra vad produkten ska göra eller utföra men inte hur, det vill 
säga inga lösningar presenteras utan endast funktionen beskrivs. 
 
I detta arbete gjordes kravspecifikationen enligt Olssons (1997) exempel med så 
många punkter som gick att svara på. Alla var inte relevanta och redovisades 
därför inte. Även funktionsanalysen gjordes så utförlig som möjligt och användes 
som stöd vid idégenereringen. 
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2.3.3 Informationssökning 
Sökningar efter lösningar kan enligt Ulrich och Eppinger (2000) göras externt och 
internt. Extern informationssökning är genomgång av publicerat material både 
inom området och angränsande områden, intervjuer och studier av användare, 
kontakt med experter, genomgång av patent, samt marknadsanalys och 
benchmarking. På detta vis får man reda på vad andra gjort och inte gjort och kan 
få idéer på vad som behöver göras och förbättras. 
Vid den interna informationssökningen använder man sig av den egna och 
gruppens eller företagets tidigare kunskaper och kreativitet bland annat med hjälp 
av idégenerering.  
Löfgren (2002) tycker att det med informationssökning räcker med att analysera 
konkurrenterna och att ställa frågor till användare eller en referensgrupp. 
 
I detta arbete gav Ulrich och Eppingers form av informationssökning bättre och 
mer omfattande information vilket var välkommet. Den externa 
informationssökningen gjordes genom intervju med användare av bordsvärmare 
med vanliga lock, en marknadsanalys och benchmarking av konkurrerande lock 
samt studie av företagets tidigare modell. 
Den interna informationssökningen skedde genom intervjuer med erfarna 
anställda på företaget. 
 

2.3.4 Idégenerering 
Enligt Olsson (1997) handlar idégenerering om att få fram idéer och bygga vidare 
på andras och varandras idéer. Man ska skissa idéerna snabbt och enkelt och 
lämna analys och kritik till senare.  
Det finns många metoder för idégenerering både ensam och i grupp. Några 
användbara räknas upp nedan. 
 
Brainstorming 
Brainstorming kan göras ensam, i grupp eller både och. De flesta föreslår att man 
gör det ensam först och sen tillsammans med andra då forskningen kommit på att 
man får fram minst dubbelt så många idéer på egen hand som i grupp (Johansson, 
2005, s.118). Vid brainstorming finns fyra regler (Johansson, 2005): 

1. Få fram så många idéer som möjligt. 
2. Få fram så vilda idéer som möjligt. 
3. Bygg vidare på egna och andras idéer. 
4. Värdera inte idéerna. 

Som begränsning kan antingen en tidsgräns sättas upp eller så sätts en gräns vid 
ett visst antal idéer.  
 
Analogier  
Att använda analogier kan enligt Ullman (2003, s. 158) vara ett kraftfullt 
hjälpmedel vid idégenerering. Här ställs frågan ”vad mer ger samma funktion?”. 
Något som har en liknande funktion kan ge nya idéer men kan också ge dåliga 
idéer om man försöker kopiera rakt av. 

 12



TRIZ 
TRIZ är ett avancerat system för problemlösning baserat på idén att de flesta 
problem en ingenjör stöter på redan är löst, oftast inom ett helt annat område och 
för en orelaterad situation och löst med en helt annan teknik (Ullman, 2003, 
s.170). Används denna metod behöver man inte vänta på inspiration. Det är en 
väldigt komplicerad teknik men de som använder den har en hög andel nya, 
patenterbara idéer. Ulrich och Eppinger (2000) anser att denna metod är väldigt 
bra vid problemlösning och att detta sätt att tänka kan vara väldigt användbart 
även om man inte vill använda hela metoden. 
 
Då detta arbete är relativt okomplicerat och utförs ensamt är de flesta av 
idégenereringsmetoderna onödigt komplicerade eller rent av omöjliga att utföra då 
de är anpassade för grupparbete. Brainstorming användes i detta arbete då det går 
att genomföra ensam även om fler idéer kommer fram i en grupp. 
 

2.3.5 Konceptutvärdering och konceptval 
En strukturerad process vid konceptval hjälper till att hålla utvecklingsprocessen 
objektiv och hjälper utvecklaren genom en ”critical, difficult, and sometimes 
emotional process” (Ulrich & Eppinger, 2000, s.143). Framför allt ger den en 
dokumentation av beslutsprocessen. Valet av koncept görs genom att lösningarna 
och idéerna från idégenereringen ställs upp mot kraven i kravspecifikationen. Om 
man värderar i vilken grad lösningarna uppfyller kraven, passar in i 
tillverkningen, med tidigare produkter och hur skillnaderna blir i kostnad kan man 
få fram det bästa konceptet. Två hjälpmedel vid denna analys är värderingsmatris 
(Pughs metod eller Ulrich och Eppingers ”Selection Matrix”) och Ulrich och 
Eppingers ”Concept Scoring”. Löfgren (2002) har som konceptutvärdering ett 
antal frågor att ge svar på: 
 

• Vad blir tillverkningskostnaderna för respektive förslag? 
• Hur ska de tillverkas och monteras? Finns alternativ? 
• Vilka är skillnaderna i slutpris till kunden? 
• Vilken är billigast? 
• Enklast? 
• Innehåller smartast lösning? 
• Vilka är kvalitetsskillnaderna mellan de olika förslagen? 
• Analysera konstruktionsmässigt alla detaljer i er produkt. 
• Vilken lösning tillgodoser kravspecifikationen bäst? (Kundens krav.) 
• Vilken lösning tillgodoser funktionsanalysen bäst? (Produktens 

funktioner.) 
 
I detta arbete användes främst Pughs metod för att de dokumentera val som 
gjordes. De andra metoderna är i stort sett lika men Pughs metod har använts 
under utbildningen. De nya idéerna jämfördes med varandra, konkurrenternas 
lock och företagets tidigare modell. Där ingen viktning och jämförelse behövdes 
användes endast frågor liknande Löfgrens för att välja.  
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2.3.6 Konstruktion 
Med DFM (Design for manufacture) förenklas och standardiseras produkten och 
tillverkningen så långt det är möjligt utan att försämra kvaliteten. Enligt Ulrich 
och Eppinger (2003) är det kostnaden för tillverkningen som avgör om en produkt 
är en ekonomisk framgång eller inte. Genom att redan från början av 
utvecklingsarbetet ha tillverkningen i åtanke kan kostnaderna hållas nere.  
 
DFA (Design for assembly) är en väl etablerad del av DFM. Här analyseras 
monteringen och åtgärder vidtas för att förbättra och förenkla. Analysen kan bl.a. 
minska antalet ingående komponenter och göra produkten lättare att montera 
vilket sparar tid och pengar. Analysen kan också användas till att förenkla 
monteringen så en robot kan sköta den.   
 
I detta arbete användes ingen generell metod för vare sig DFM eller DFA då de 
metoder som finns inte är applicerbara, men principerna beaktades ständigt så 
produkten enklast möjligast skulle kunna gå att tillverka på företaget. Hänsyn togs 
till befintliga maskiner och arbetstekniker men möjliga förändringar i enlighet 
med tankegångarna i DFM föreslogs. 

2.3.7 Prototyper, modeller och tester 
Under arbetets gång testas idéer på olika sätt: med beräkningar, skisser, 
testresultat, datasimuleringar och datamodeller, fysiska skalmodeller och 
prototyper. En prototyp är ”en produkt eller ett system som tillverkats i sitt 
slutliga tekniska utförande” (Olsson, 1997, s. 17), men inte nödvändigtvis med de 
slutliga tillverkningsmetoderna. Prototyper används till att svara på frågorna: 
”Kommer det att funka?” och ”Stämmer detta med kundkraven?”, hjälper till att 
kommunicera med chefer, säljare, kollegor, kunder och investerare, säkerställer att 
komponenter och subsystem fungerar tillsammans (Ulrich & Eppinger, 2003) 
samt verifierar konceptet, produkten, processen och produktionen (Ullman, 2003). 
Det viktigaste enligt Ullman är inte att göra prototypen utan att avsätta tillräckligt 
med tid för att kunna ta till vara nya lärdomar så projektet utvecklas. 
 
I detta arbete användes skisser och CAD-modeller för att illustrera idéerna. I 
CAD-programmet testades även funktionen. Där det behövdes användes enkla 
beräkningar. Detta är en relativt enkel produkt, bilder och CAD-modeller ger 
tillräckligt med information för beslutsfattning så inga skalmodeller eller 
prototyper behövs. 
 

2.3.8 Utvärdering av resultat 
För att säkerställa att målet nåtts behöver resultatet utvärderas. Detta kan göras 
med tester, enkätundersökningar eller utvärdering i projektgruppen. 
 
I detta arbete fanns ingen projektgrupp eller liknande utan Idestas Vd Martin 
Wahlstöm tog beslut om passande produkt efter det att tillverkningsmetoderna 
gåtts igenom av företagets verktygsmakare Hasse Karlsson.  
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3 Projektstart 
Projektet började med en studie av värmaren och dess tillbehör. Idestas 
bordsvärmare med lock består av tre delar: värmare, kantin och lock (se figur 3.1 
och 3.2). Maten placeras i kantinen som sätts i värmaren med locket ovanpå. 

Figur 3.1 Bordsvärmare med kopparlock 
                (Foto: Idesta.) 

 

Figur 3.2 Bordsvärmare med kantin 
                (Foto: Idesta) 

 

3.1.1 Definition av roll-top lock 
En bildsökning på Google på ordet roll-top lock ger bilder på skrivbord med 
jalusi, pick-up med utdragbart lock till flaket, badkar och rund brödburk med 
fällbart lock (bilaga 2).  
 
I exakt översättning från engelska till svenska betyder roll-top ”rullad överdel” 
vilket alla fyra exemplen har. 
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En definition behövs och min definition blir; rundat lock som fälls eller skjuts 
undan. Ett exempel är brödburken av typen nedan (figur 3.3). 
 

Figur 3.3 Brödburk med roll-top lock 
                (Foto: www.haggul.com) 

 

3.1.2 Tillverkningsmöjligheter på företaget 
Då locket kommer tillverkas av metall kommer troligtvis maskiner för att klippa, 
forma och montera locket komma till användning. I bilaga 3 finns bilder på de 
maskiner som finns på Idesta i Eskilstuna och används till de produkter som redan 
tillverkas. 
 

3.2 Projektplanering 
Ett Gantt-schema (bilaga 1) upprättades i början av arbetet som hjälp med 
planeringen av arbetet. 
 

3.3 Marknadsanalys 
För att ta reda på hur andra utformat sina lock gjordes en marknadsanalys på 
internet av konkurrenter, dels en specifik undersökning av en av Idesta 
identifierad konkurrent och en allmän analys. Analysen gjordes även för att se 
antalet svenska och utländska tillverkare och återförsäljare. Två fysiska analyser 
gjordes också av roll-top lock som fanns på Idesta, ett inköpt exemplar från 
konkurrenten och Idestas gamla roll-top lock som också räknas som en 
konkurrent. 
 

3.3.1 Konkurrentanalys 
Idestas VD Martin Wahlstöm anser det tyska företaget WMF vara den främsta 
konkurrenten. I sitt sortiment har de flera värmare med roll-top lock men locket i 
figur 3.4 har Idesta köpt in för att studera närmare, hädanefter kallat WMF:s roll-
top lock (fler bilder i bilaga 4).  
 
WMF:s roll-top lock är tillverkat av rostfritt stål med handtag i samma material. 
Det består av två delar; en bakre del som kläms fast på bordsvärmaren och en 
främre del som lyfts. Locket är stort och tungt och ger ett klumpigt intryck. Det 
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finns två handtag på locket, ett framtill för att öppna och ett baktill för att hjälpa 
till när man lyfter av locket från värmaren. 
 
Bordsvärmaren och locket är anpassade till varandra genom att värmaren har en 
ordentlig yta mellan kantinen och kanten som locket kan vila på. Ytan är väl 
tilltagen så locket inte behöver ha snäva toleranser. 

Figur 3.4 WMF:s värmare med roll-top lock  
                (Från: www.wmf.com) 

 
Gamla roll-top locket 
Även Idestas gamla roll-top lock tillhör konkurrenterna. Detta lock är också 
tillverkat i rostfritt stål. Det är tillverkat i flera delar som punktsvetsats ihop. 
Delarna har dålig passform och hela konstruktionen är ranglig trots 
stabiliseringsstag i framkant. Handtaget har endast en fästpunkt och sitter dåligt. 
Istället för nitat gångjärn är en pinne fastsvetsad på sidan och locket är trätt på 
denna.  

Figur 3.7 Idestas gamla modell av roll-top lock 
                (Foto: A. Eklund) 
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Fler konkurrenter 
Vid sökning på internet med hjälp av sökverktyget Google på ordet bordsvärmare 
hittades tre svenska återförsäljare men ingen svensk tillverkare förutom Idesta. 
Det finns få tillverkare av storköksutrusning i Sverige och Idesta är de enda som 
tillverkar bordsvärmare.  
 
Sökning på de engelska orden för bordsvärmare, ”chafer” och ”chafing dish”, ger 
fler resultat. Tillverkare från Tyskland, USA, England och Asien dyker upp. För 
att få fler europeiska konkurrenter att jämföra med gjordes även en sökning på de 
italienska orden för bordsvärmare, ”scaldavivande” och ”scaldacibi”. Det gav 
ännu fler resultat. Många av dessa bordsvärmare har roll-top lock enligt min 
definition. 
 
Några exempel på konkurrenternas utseende tagna från svenska, italienska, tyska 
och amerikanska tillverkares och återförsäljares kataloger redovisas här (figur 3.5 
och 3.6) och i bilaga 5.  

Figur 3.5 Scalscheda italiensk bordsvärmare med roll-top lock 
                (Från: www.siver.it) 

 

Figur 3.6 Bordsvärmare med roll-top lock av märket Forcar 
                (Från: www.kogi.se) 
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3.3.2 Sammanfattning av marknadsundersökning 
Det finns många tillverkare av bordsvärmare med roll-top lock utanför Sverige 
men Idesta är i stort sett ensamma här. Med ett smidigt lock väl anpassat i 
designen till värmaren och som har bra kvalitet borde Idesta klara sig bra mot 
konkurrenterna. 
 

3.4 Funktionsanalys 
En funktionsanalys gjordes på locket (figur 3.7). Eftersom ett roll-top lock har 
begränsade funktioner blir det många önskvärda funktioner som bör beaktas.  

 

Skydda innehåll 

Transportera kondens Vara stadig 

Tåla stötar Lätt att rengöra 

Huvudfunktion 

Lätt att öppna/stänga 

Önskvärda funktioner 

 • Förebygga skada 
• Underlätta användning 
• Underlätta bärbarhet 
• Förmedla kvalitet 
• Klara miljökrav 
• Standardkomponenter 
• Vara ergonomisk 

• Tilltala användare 
• Skapa marknader 
• Skapa efterfrågan 
• Underlätta montering 
• Passa tillverkning 
• Underlätta hantering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3.6 Funktionsanalys på roll-top lock
 

4 Kravspecifikation 
De krav och önskemål som framkommit under informationssökningen 
sammanställdes i kravspecifikationen. Kravspecifikationen följer Erland Olssons 
(1997) exempel men de punkter som inte är relevanta i detta arbete har tagits bort. 
 

4.1.1 Marknadskrav 
Målgrupp 
Främst svenska men även nordiska och tyska hotell, restauranger och 
återförsäljare för storköksutrustning. 
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Uppskattad volym och marknadslivslängd 
För närvarande säljs ca 200 bordsvärmare om året (siffror från 2007), uppskattad 
försäljning av roll-top lock: 30 -50st per år. Marknadslivslängden på locket är lika 
lång som värmarens. Värmaren har funnits i 25 -30 år och än finns inga planer på 
att ta bort den ur sortimentet. 
 
 
Standardisering/kundanpassning 
Endast ett utförande på locket, men eventuellt möjligt att byta handtag. 
 

4.1.2 Produktkrav 
Livslängdskrav 
Livslängden på locket ska vara samma som på bordsvärmaren, 5 -7 år 
 
Miljökrav 
Locket ska tåla:  fukt 
 värme 
 repande föremål 
 
Designkrav 
Locket ska: 

• passa många miljöer 
• fungera lång tid 
• passa företagets image 
• passa värmare (design och storlek) 
• vara lätt att öppna, stänga, flytta, förvara 
• vara lätt att rengöra 

 
Ytbehandling, ytstruktur 
Så slät och blank som möjligt, används en färdigt blank plåt behövs ingen 
ytbehandling. 
 

4.1.3 Service och reservdelar 
Eventuella reservdelar blir gångjärnsnit om nylon-nit används. 
 

4.1.4 Dokumentation 
Förutom rapport även ritningar och bilder gjorda i Solid Works som lämnas till 
företaget. 
 

4.1.5 Återvinning 
Lock, handtag och metallnit metallåtervinns, nit och bricka av polyamid återvinns 
eller förbränns. 
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5 Idégenerering och konceptval 

5.1 Inspiration till idégenerering 
Som inspiration till idégenereringen och för att lättare hålla sig till temat 
sammanställdes ett dokument med bilder på typisk Skandinavisk design enligt 
teoriavsnittet i 2.2.1 (redovisas i bilaga 6). Skandinavisk design är aktuell 
eftersom Idestas produkter säljs framför allt till kunder i Sverige och övriga 
Norden. För att konkurrera med de tyska företag som tillverkar liknande produkter 
behövs en stark identitet och ett igenkännande från kunderna. Genom att designen 
speglar den skandinaviska design som folk i Norden känner igen som sin egen 
ökar konkurrensfördelarna. Dessutom är skandinavisk design fortfarande väldigt 
populär utomlands så vid en eventuell större utlandslansering finns ett tydligt 
särdrag i designen.  
 

5.2 Idégenerering och konceptval 
Med hjälp av brainstorming fick jag fram ett antal idéer på roll-top lock. Att tänka 
”lock” och ”roll-top lock” blev hämmande för kreativiteten, även 
konkurrentanalysen hämmade en del. Skisser av alla idéer redovisas i bilaga 7. 
 
Med hjälp av ett enkelt frågeformulär (bilaga 8) sållades alla idéer som inte var 
genomförbara bort. Av skisserna blev fyra kvar men idé 3 och 4 är samma lock 
bara vänt åt olika håll så endast ett av dem behöver konstrueras. Idéerna beskrivs 
närmare i avsnitt 6.1 nedan. 
 
Även en utvärdering med hjälp av Pugh matriser gjordes (bilaga 9). Där jämfördes 
de tre idéerna som valdes ut med frågeformuläret med Idestas gamla modell och 
WMF:s lock för att se om de verkligen var bättre. Dessutom gjordes en 
utvärdering där de idéer med sämre resultat i de två föregående jämfördes med 
den idé som fått bäst. Resultatet av utvärderingen visar att idé 3 är bäst men alla 
tre idéer ritades ändå upp i CAD och presenterades för företaget då det är de som 
står för de slutliga besluten. Men utvärderingsresultatet ger en fingervisning om 
vilket lock de borde välja. 
 
 

6 Konstruktion 
Konstruktionen av de olika roll-top locken var fyllda av problem. Först och främst 
gällde det att få fram måtten och toleranserna på bordsvärmaren. Enligt egen 
utsago har Idesta inga ritningar på vare sig kupollock eller värmare så det blev att 
mäta och gissa. Kantinen, som placeras i värmaren, har måtten mm, 
radien på kanten är 6mm. Kantinen vilar precis innanför värmarens kant så locket 
kan inte vara större än kantinen om locket ska vara innanför värmarens kant.  

0
2

0
2 530325 +

−
+
− ×

Till roll-top locket används plåt med tjockleken 1mm, precis som till värmaren.  
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6.1 Formgivning 
”Idé 3” 
Idé 3 består av två delar, ett rörligt lock och ett som står kvar på värmaren. Den 
rörliga delen går innanför den fasta och handtaget fungerar som stopp. De två 
delarna sitter ihop i ett ”gångjärn” med en genomgående nit. 
 

Figur 6.1 Idé 3, halvt lock av brödburkstyp 
                (Skiss: A. Eklund) 

 
”Idé 2” 
Skillnaden mellan ”idé 3” och ”idé 2” är att sidan på den fasta delen täcker hela 
långsidan av värmaren. Precis som på ”idé 3” sitter de två delarna ihop i ett 
”gångjärn” med en genomgående nit. 
 

Figur 6.2 Idé 2, helt lock av brödburkstyp  
                (Skiss: A. Eklund) 
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”Idé 7” 
”Idé 7” är något annorlunda konstruerad. Den rörliga delen består endast av ett 
välvt lock medan den fasta delen består av två kortsidor, en hel baksida och en 
liten bit på framsidan. Den rörliga och den fasta delen sitter ihop med ett vanligt 
gångjärn längs överkanten.  
 

Figur 6.3 Idé 7, med lyftbart lock  
                (Skiss: A. Eklund) 

 

6.1.1 Tillverkning 
Tillverkningen av locken kan ske på flera sätt. På Idesta har de utrustning och 
erfarenhet av två metoder, formpressning av hela detaljer eller tillverkning av 
delar som monteras ihop med olika svetsar.  
 
För bästa utseende vore det önskvärt att locken tillverkades i ett stycke med hjälp 
av pressning. Nackdelen med denna metod är att arbetsstycket gärna blir skevt av 
inre spänningar och då måste avspänningsglödgas samt att verktygen är dyra. 
Därför delades locken upp i tre komponenter, två sidor och en mittendel (figur 
6.4) som fogas ihop. Sidorna kan pressas och mittendelen rullbockas. 
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Figur 6.4 Sprängskiss Idé 3 
               (Bild: A. Eklund) 

 
För montering har Idesta möjlighet och erfarenhet av både helsvets och 
punktsvets. Vid besök och samtal med Hasse Karlsson valdes punktsvets som 
monteringsmetod eftersom punktsvets är enklare att utföra än helsvets och kräver 
färre efterbearbetningar. Denna metod ställer dock högre krav på utformningen. 
 
För att montera ihop sida med mittendel med hjälp av punktsvets behövs en 
överlappning mellan delarna på minst 5mm, helst 8mm.  
 

Figur 6.5 Detaljbild överlappning mellan mitten och sida, här 8 mm 
               (Bild: A. Eklund) 
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För utseendets skull sänktes den undre delen (skiss bilaga 10) av överlappningen 
så skarven blir så osynlig som möjligt. På ”idé 3” spelar det konstruktionsmässigt 
ingen roll vilken av delarna som har nedsänkningen däremot spelar det roll på 
”idé 2” och ”idé 7”.  
 

å ”idé 2” är det rörliga locket identiskt med motsvarande lock på ”idé 3” så på 

en 

å ”idé 7” är det önskvärt att placera nedsänkningen på kortsidan så det rörliga 

ammanfogning 
nterna i locken (mitten och sidor) behöver sammanfogas på 

ejp 

6.1.2 Geometri 
etrin och hur den påverkas av nitgångjärnet gjordes ett 

r 

ck 

Figur 6.6 Detaljbild på nedsänkning av överlappning 
               (Bild: A. Eklund) 

P
detta spelar det ingen roll vilken av delarna som har nedsänkningen. Det fasta 
locket däremot behöver ha nedsänkningen på mittendelen så att den inte är iväg
för det rörliga locket. 
 
P
locket vilar i nedsänkningen när locket är stängt. 
 
S
De olika kompone
något sätt. Överlappningen är utformad för punktsvetsning men även lim eller t
kan användas. Nackdelen med denna skarv är att det blir en spalt där fukt kan 
tränga in och orsaka korrosion. Svetsarna är dessutom känsligare än resten av 
materialet på grund av förlorad härdning vid uppvärmningen. Tejp eller 
fogfyllande lim kan då vara ett bättre alternativ för montering. 
 

För att bestämma geom
enkelt experiment (bilaga 11). Det visade att så länge rundningen på locket utgå
från mitten på hålet för niten ska det inte vara några problem med passformen. 
Detta gör att rundningen blir lite mer än kvart/halvcirkel men denna effekt är do
minimal så inga problem uppstår vid tillverkningen. 
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Tyngdpunkten på locket räknades ut. Frågan var om ett handtag gjorde så locket 
fälls ned av sig självt efter man fällt upp det, skiss och uträkning visas i bilaga 12. 
Uträkningen visar att det inte är några problem med jämvikten vare sig för ”idé 2” 
eller ”idé 3”. Locket på ”idé 7” har genom sin konstruktion inga jämviktsproblem.  
 
Hänsyn måste också tas till den eventuella punktsvetsskarven mellan lockens 
komponenter så det finns tillräckligt med utrymme mellan det rörliga och det fasta 
locket. 
 

6.1.3 Tillbehör 
Som gångjärn till idé 2 och 3 används en nit och en bricka. Brickan är av 
polyamid och dess funktion är att se till att metallen i det fasta och det rörliga 
locket aldrig kommer i kontakt med varandra. Risken är då liten att det blir skrap 
eller gnissel vid öppning och stängning av locket. 
 
Niten bör vara en som skruvas eller slås på plats men som bildar ett rörligt 
förband. Av hygienskäl bör båda nitskallarna vara hela så inga matrester fastnar. 
Ett alternativ till att använda en nit är att göra som på Idestas gamla modell (figur 
6.7).  
 

Figur 6.7 Närbild på gamla modellens gångjärn 
                  (Foto: A. Eklund) 

 
Där är en pinne fastsvetsad på det yttre fasta locket och det inre rörliga är trätt på 
pinnen. Fördelen är att locken då går att ta isär vilket kan underlätta till exempel 
diskning, nackdelen är att locket kan bli skevt efter många isärtagningar och att 
stor precisionen krävs vid tillverkning och montering.  
 
Som tillbehör tillkommer dessutom ett handtag som skruvas fast i det rörliga 
locket och för att underlätta handhavandet kan ett andra handtag placeras på det 
fasta locket. 
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6.2 Utförande 
Utifrån skisserna formgavs ”idé 3” i första hand, de båda andra delar geometrier 
och tillbehör med idé 3 varför endast små ändringar behövde göras i CAD-
programmet till dessa.  
 
En första idé (bilaga 13) vid utformningen av locken var att hänga det bakre 
locket på värmarens kant för att göra det möjligt att lyfta ur kantinen utan att ta 
bort locket. På locket sätts hållare som klämmer fast det mot kanten på värmaren 
och en gummilist fästs på kanten för att kondensvattnet inte ska rinna på utsidan 
mellan lock och värmare. Alternativt bockas lockets kant så den vilar på 
värmarens kant. Efter diskussion med Hasse Karlsson beslutades att denna metod 
var alldeles för komplicerad. Istället utformades locket till att passa innanför 
värmarens kant.  
 
Hålet för ”gångjärnet” placerades så niten hamnar ovanför värmarens kant. Det 
rörliga och det fasta locket går omlott då alla geometrier utgår från centrum av 
hålet för niten. Två varianter av ”idé 3” ritades, en med nedsänkningen på 
sidostycket och en med nedsänkningen på mittenstycket. Nedsänkningen 
anpassades till plåttjockleken så skarven blir så osynlig som möjligt. Locket 
gjordes med en större radie än vad värmaren har, de går då inte kant i kant i 
hörnen.  
 
De olika delarnas passform testades många gånger genom att monteras ihop i 
CAD-programmet. Detta såg till att allting passade och ingenting tog i. Även 
handtaget testades och placerades in på locken och skruvhål för dessa placerades 
ut. Handtaget hamnar en bit ovanför värmarens kant så användaren inte riskerar 
bränna sig på värmaren, det används dessutom som stopp när det rörliga locket är 
uppfällt, inget annat stopp är nödvändigt.  
 
Idé 2, 3 och 7 ritades i CAD och det gjordes fotorealistiska bilder som sedan 
presenterades för företaget. De färdiga locken syns i figur 6.8 till 6.10.  
 

Figur 6.8 Idé 2, fotorealistisk CAD-bild 
                (Bild: A. Eklund) 
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Figur 6.9 Idé 3, fotorealistisk CAD-bild 
                (Bild: A. Eklund) 

 
 

Figur 6.10 Idé 7, fotorealistisk CAD-bild 
                (Bild: A. Eklund) 

 
Används färdigt blank plåt till locken så behövs ingen eller mycket lite 
efterbehandling. Plåtens blankhet måste dock passa med värmarens yta så det syns 
att lock och värmare hör ihop. 
 
Alla tre idéer presenterades för företaget eftersom VD fattade slutgiltigt beslut om 
vilket lock som passade dem bäst. Dock gjordes en utvärdering med Pugh för att 
kontrollera vilket av locken som uppfyllde kraven bäst och för att kunna ge 
rekommendationer. Utvärderingen visade att idé 3 är bäst, både jämfört med 
konkurrenter och de två andra idéerna (se bilaga 9). 
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6.2.1 Nit och bricka 
Det var stora problem att hitta rätt nit. Nästan alla nitar bildar fasta förband och 
kräver stora och dyra maskiner för monteringen. Idestas främsta leverantör av 
fästelement och dylikt, Sifvert skruv, hade bara blindnitar och blindnitmuttrar. 
Vid närmare förfrågan kunde de eventuellt leverera vanliga nitar som formas för 
hand eller i maskin men som också bildar fasta förband. Sökning på internet gav 
magert resultat, ingen svensk tillverkare eller leverantör hade någon nit som 
passar. Företaget Mattsons hade tidigare en förbindelseskruv i polyamid (figur 
6.11) som skulle kunna användas som nit men den har utgått ur sortimentet. 

Figur 6.11 Mattsons förbindelseskruvi polyamid 
                (Bild: Mattsons.com) 

Leverantörer för material till hobby-knivtillverkning har en annan sorts nitar som 
mer liknar den som borde användas till locket. Två olika hittades. En sort som 
kallas ”Cutler’s rivet” (figur 6.12) och en annan som kallas ”Chicago-nit” (figur 
6.13).  

Figur 6.13 Chicago-nit 
                  (Foto: Jano-knives.com) 

Figur 6.12 Cutler’s rivet 
                (Foto: dixiegunworks.com) 

 
”Cutler’s rivet” slås ihop och är tänkt att förbinda knivskaft i fast förband så utan 
motstånd på sidorna finns risk att niten deformeras. Chicago-niten skruvas ihop. 
Måttet mellan skallarna är 5mm och 4mm i diameter. 
 
Ett annat alternativ är tryckniten i nylon (polyamid) från Ulinco. Den finns i svart 
och vitt. En fördel är att skallen är väldigt platt så den sticker inte ut. 

Figur 6.14 Trycknit 
                  (Bild: Ulinco AB) 
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Nackdelarna med denna nit är att det i ena änden är ett hål där mat och smuts kan 
fastna och att färgen inte passar till lockets färg. Dessutom finns risk att öppning 
och stängning av locket sliter på niten och att den då brister. Ordentlig 
bearbetning av hålet för att ta bort grader och liknande minskar slitaget. Niten är 
4,2mm mellan skallarna och 6mm i diameter. 
 
Bricka 
Hos Sifvert Skruv finns en polyamidbricka som kan användas mellan lockdelarna. 
Den med hålstorlek 4,3 passar till chicago-niten och den med hålstorlek 6,4 passar 
till tryckniten. 
 

6.2.2 Handtag 
Handtagen som används idag till kupollocken köps in från Tools VIAB. Utseendet 
på dem passar dock inte till roll-top locket. Jag föreslår handtaget B535 i 
mattborstad krom (figur 6.15) eller handtaget RF-B i rostfritt (figur 6.16) som 
också finns i sortimentet hos Tools VIAB. Dessa två handtag är lika varandra i 
formen men har olika yta. Beroende på roll-top lockets yta kommer något av 
handtagen att passa bättre än det andra men det är en bedömningsfråga som görs 
av företaget. Andra handtag som kan användas och som finns i Tools VIABs 
sortiment presenteras i bilaga 14. 
 
 

Figur 6.15 Handtag B535 
               (Foto: Tools VIAB) 

 

Figur 6.16 Handtag RF-B 
                (Foto: Tools VIAB) 
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7 Gångjärn 
Om tiden räckte till ville Idestas VD att de befintliga gångjärnen skulle ses över 
och eventuellt förenklas och förbättras. Då tiden väl räckte till gjordes en 
genomgång och ett försök till förbättring. 
 
I figur 7.1 ses Idestas bordsvärmare med kupollock. Locket finns i två utföranden, 
rostfritt och koppar. Locken är fästa i värmaren med lätt isärtagbara gångjärn. 
Funktionen på gångjärnen är bra men ett bättre utseende är önskvärt.  
 

Figur 7.1 Bordsvärmare med lock detaljbild på gångjärn.  
               (Från: www.idesta.se) 

 

7.1.1 Syfte och mål 
Idesta vill att det nya gångjärnet ska ha ett bättre utseende än gamla gångjärnet, 
gärna vara mindre och smidigare än tidigare. Det ska vara lätt att montera, helst 
lättare än de befintliga. Det ska fortfarande vara lätt att ta isär och lätt att lyfta 
samt hålla kvar locket stående precis som det gamla. Det ska också vara billigare 
eller lika dyrt att tillverka som det befintliga gångjärnet. 
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7.2 Problemprecisering 
De gångjärn som används idag är konstruerade på företaget. De skärs ut på ett 
annat företag, bearbetas och monteras på Idesta. De fästs med punktsvets på 
bordsvärmaren och med skruv och hattmutter eller punktsvets på locket. Till de 
rostfria locken används rostfria gångjärn, skruvar och muttrar, till kopparlocken är 
gångjärnen, skruvarna och muttrarna av mässing. 
 

Figur 7.2 Gångjärnets överdel fäst med punksvets på locket. 
                (Foto: A. Eklund) 

 
Gångjärnen är utformade så att locket ska kunna stå rakt upp utan hjälp. De ska 
stanna kvar i varandra under lyftandet och fällandet av locket men ska samtidigt 
vara lätta att ta isär för att underlätta rengöring av locket. Nedan (figur 7.3) syns 
hur gångjärnet ser ut när locket är uppfällt. 

Figur 7.3 Gångjärnet när locket står upp. 
                (Foto: A. Eklund) 
 

 

 32



Delen som fästs i locket (kallas härefter överdel) är formad så den påminner om 
en häst (se figur 7.4). Den är vinklad i 90° med en ganska stor botten. Botten har 
antingen två hål där den skruvas fast mot locket eller är utan hål och punktsvetsas 
fast på locket.  
 

Figur 7.4 Gångjärnets överdel 
                (Foto: A. Eklund) 

 
Delen som fästs på värmaren (kallas härefter underdel, figur 7.5) har en slät botten 
som fästs mot bordsvärmaren med punktsvets. Den vinklas först i 90°, sedan i ca 
120°. Mitt på underdelen finns två rektangulära hål, det överst med dimensionen 
6x15mm, det undre 6x7mm. 
 

Figur 7.5 Gångjärnets underdel. 
                (Foto: A. Eklund) 
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Överdelen och underdelen bildar gångjärnet genom att överdelens ”hästhuvud” 
träs in i underdelens översta hål. När locket lyfts sticks ”hästens nos” in i det 
nedre hålet och förhindrar att locket lyfts av. Vinkeln på underdelen gör så lockets 
tyngdpunkt hamnar bakom gångjärnet och locket står kvar. 
 

Figur 7.6 Gångjärnet upprättstående utan lock. 
                (Foto: A. Eklund) 

 

7.3 Funktionsanalys 
Med gångjärnets få funktioner blir funktionsanalysen kort men ett par önskvärda 
funktioner tillkommer i detta fall. 
 

Tillåta vridmoment 

Ge ledbarhet Skapa stabilitet Tåla läge 

Önskvärda funktioner 
•Underlätta inställning 
•Medge demontering 

Huvudfunktion 

Figur 7.7. Funktionsanalys på gångjärn 
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7.4 Krav 
Vid intervju med användare (bilaga 15) framkom att gångjärnen fungerar bra på 
alla utom ett sätt. När locket lyfts snett lossnar det gärna och användaren får det 
löst i handen. Eftersom gångjärnen är konstruerade för att lätt kunna tas isär finns 
inget som hindrar när locket dras snett uppåt-utåt. Ingen har blivit skadad men det 
är ett irritationsmoment. 
 
För att åtgärda problemet kan följande göras: 
 

Förhindra få locket i handen 

Ändra locket Instruktion Ändra gångjärn 

Två handtag 
(tvåhandsgrepp) Ej ta isär Ta isär 

Annan form Samma men tillsats 
Figur 7.8. Problemlösning 

 
Då Idesta vill ha kvar funktionen på gångjärnet (lätt att ta isär) koncentreras 
formgivningen på alternativet ”annan form”. 
 

7.5 Idégenerering och konceptval 
En brainstorming gjordes med olika alternativ till gångjärn. Resultatet visas i 
bilaga 16. 
 
Konceptvalet gjordes med frågeställningar gjorda utifrån funktionsanalysen 
uppställda i en Pughs matris (bilaga 17). Kraven är inte viktade då alla krav är lika 
viktiga för det nya gångjärnet. Efter värderingen visade sig idé 8 (figur 7.7) vara 
den att arbeta vidare med.  

Figur 7.9 Skiss av den valda gångjärns idén (idé 8) 
                (Skiss: A. Eklund) 
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7.6 Konstruktion 
Vid närmare tanke och test visade det sig att den ursprungliga kantiga formen på 
gångjärnet ställde till problem vid fällning av locket. Kantigheten gjorde att det 
tog i och kärvade och för att undgå dessa problem rundades formen till (figur 
7.10).  
 

Figur 7.10 Skiss på gångjärnets rundare form 
                 (Skiss: A. Eklund) 

 
Nackdelen med denna är att formen inte är särskilt tilltalande. Vidare skissning 
gav en tredimensionellt rund form (figur 7.11). Denna är lika enkel att ta isär som 
den ursprungliga idén och den kärvar inte vid fällning av locket. En platt 
undersida (figur 7.12) gör att gångjärnet står upp bättre. 
 
 

Figur 7.11 Runt gångjärn  
                 (Skiss: A. Eklund) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.12 Gångjärn, detaljskiss 
                  (Skiss: A. Eklund) 
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8 Redovisning av resultat 
Här redovisas det färdiga locket med en preliminär tillverkningskostnad och med 
kostnaderna på eventuella tillbehör samt resultatet av de reviderade gångjärnen till 
kupollocken. Kostnaden för svetsning är inte medräknad. 
 

8.1 Locket 
Vid möte med VD Martin Wahlstöm bestämdes att locket idé 3 passade företaget 
bäst. Formgivningen passade företagets framtoning och metoden att tillverka 
locket i flera delar som sätts ihop tyckte han verkade bra. Tillverkningsmetoden 
understöddes av Hasse Karlsson. Varianten med nedsänkningen på sidan blir 
enklast och billigast att tillverka. 
 

Figur 8.1 Montage, bordsvärmare med roll-top lock idé 3. 
                (Bild: Idesta och A. Eklund) 

Det slutliga resultatet ses i figur 8.1 i ett montage med en bordvärmare, fler bilder 
finns nedan, figur 8.2- 8.5. Locket passar precis innanför kanten på värmaren då 
den har samma mått som kantinen, 530x325mm. Radien är större än värmarens så 
hörnet på locket går inte ända in i värmarens hörn. Locket har samma toleranser 
som kantinen så locket blir aldrig större än värmaren. 
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Figur 8.2 Vybild med öppet lock 
                (Bild: A. Eklund) 

 
 
 

Figur 8.3 Mittendelen med hål för handtag 
               (Bild: A. Eklund) 
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Figur 8.4 Den bakre delen av locket 
                (Bild: A. Eklund) 

 
 

Figur 8.5 Sidodel, den nedsänkta falsen syns tydligt 
                (Bild: A. Eklund) 
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8.2 Tillverkningskostnad  
Verktyg till pressning av locket i ett stycke skulle enligt Hasse Karlsson kosta 
150 000kr för ett verktyg, alltså 300 000kr för verktyg till ett lock (två delar). 
 
När locket delas upp i flera delar kostar pressverktygen 50 000kr för en grund och 
sedan 10 000kr per del. Till formen på sidodelarna behövs ett verktyg och till 
svetsfalsen behövs ett eller två, en kostnad av ca 30 000kr. Det är den 
tillverkningsmetod som företaget tycker passar dem bäst och som jag valt att 
utforma. Uppdelningen av locket ses nedan i sprängskissen (figur 8.6). 
 

Figur 8.6 Sprängskiss av idé 3 
                (Bild: A. Eklund) 

8.2.1 Tillbehör kostnad 
Här redovisas endast kostnaderna, kontaktuppgifter för säljare och artikelnummer 
finns i bilaga 18. 
 
Nit 
Chicago-niten finns hos Jano-knives och kostar 5kr styck. Niten från Ulinco 
kostar 1808kr för 1000st, säljs endast i hel förpackning. 
 
Bricka 
Bricka finns hos Sifvert skruv och M4 kostar 60kr per 100st, M6 kostar 70kr per 
100st. 
 
Handtag 
Handtaget B535 kostar 47,30kr per styck, handtaget RF-B kostar 74,40 per styck. 
Båda är billigare än det som används idag som kostar 85,60kr per styck. 
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8.2.2 Gångjärn 
Gångjärnen blir lite mindre och smidigare i den nya utformningen men är 
fortfarande lika lätt att ta isär som det gamla.  
 

Figur 8.7 Nya gångjärnet till värmare med kupollock 
                (Skiss: A. Eklund) 

 
Med den nya formen förhindras att locket lossnar vid de flesta snedlyft. Det håller 
också kvar locket stående lika bra som de gamla gångjärnen men den nya formen 
gör däremot gångjärnen svårare att tillverka och montera. 
 

9 Analys 

9.1 Locket 
Kraven som ställdes var att det skulle konstrueras ett roll-top lock som kan 
tillverkas i Eskilstuna. Det skulle vara enkelt att montera, en låg 
tillverkningskostnad samt ett tilltalande utseende. Det skulle också förhindra att 
kondens hamnar i maten vid användning. Kostnaden på eventuellt nytt handtag 
vid byte skulle också redovisas. 
 
Locket går mycket väl att tillverka i Eskilstuna. Några av maskinerna som kan 
komma att användas visas i bilaga 3, samtliga står på fabriken i Eskilstuna. Det är 
en klippmaskin som formar metallen, en excenterpress som används till att pressa 
sidodelarnas form, en rundbockningsmaskin som formar cylindrar som kan forma 
mittendelen samt en punktsvets som används vid sammansättningen av delarna. 
 
Locket är enkelt att montera. Det är anpassat för punktsvets med lagom bred fals. 
Ännu enklare att montera kan det bli om lim eller tejp används men Idesta har 
ingen erfarenhet av och ingen utrustning till det.  
 
Kondensen som bildas rinner tack var rundningen ner längs lockets insida och 
samlas på kantinens kant eller fortsätter att rinna och hamnar då på värmarens 
kant där det antingen torkar eller rinner ner i värmarens vattenbad. 
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Locket ska ha tilltalande utseende. Med denna utformning är det väldigt likt det 
lock som Idesta själva ser som sin främsta konkurrent men det ger ett smidigare 
intryck. De föreslagna handtagen är mindre och smidigare och mer anpassade till 
locket än de som Idesta har till sina kupollock. Eventuellt kan det som används till 
roll-top locket också användas till kupollocken men det mässingsfärgade 
handtaget som används idag passar bättre till kopparlocket än de stålfärgade som 
kommer användas till roll-top locket. Hos återförsäljaren finns inget annat 
handtag i blank mässing. De nya handtagen, oavsett vilken av modellerna som 
föreslagits, blir billigare än de nuvarande.  
 
Att tillverka locket i delar istället för som ett helt blir billigare, i alla fall i kostnad 
till pressverktygen. Vid tillverkning i ett stycke krävs endast håltagning för nit och 
handtag samt efterbearbetning men risken är stor att locket blir skevt av inre 
spänningar som måste åtgärdas eller som gör att locket måste kasseras. Verktygen 
till delarna är billigare men fler maskiner och mer arbetskraft måste användas. Det 
går även åt lite mer material. 

9.2 Gångjärnen 
Kraven på gångjärnen var att de skulle bli mer estetiskt tilltalande och enklare att 
montera. De skulle ha samma funktion som de gamla men vara svårare att 
demontera oavsiktligt.  
 
Med den nya formen krävs två handgrepp för att sära på gångjärnen, först måste 
locket lyftas rakt upp och sedan framåt för att de ska lossa. Då blir det svårare att 
få locket i handen även om man öppnar det lite snett.  
 
Den nya formen är estetiskt mer tilltalande men den gör samtidigt gångjärnet 
svårare att tillverka. På den runda överdelen blir det svårare att använda 
punktsvets för monteringen och det är svårare att borra hål för fastsättning med 
skruv. Underdelen blir lika lätt att montera men det oregelbundna hålet blir dyrare 
att göra. 
 

10 Slutsatser och rekommendationer 

10.1 Slutsats 
Målet för projektet var ett roll-top lock som kan tillverkas i Eskilstuna. Det ska 
vara enkelt att montera och ha ett tilltalande utseende. Det ska också förhindra att 
kondens hamnar i maten vid användning. Vid byte av handtag ska kostnaden 
redovisas. 
 
Ett av de konstruerade locken valdes ut av Idestas VD. Han tyckte idé 3 passade 
bäst för företaget och verktygsmakaren Hasse Karlsson bekräftade att det går att 
tillverka på fabriken i Eskilstuna. Tillverkning av flera mindre delar som sätts 
ihop är billigare och enklare än att göra få delar då verktygskostnaderna är högre 
och resultatet är mer osäkert för dessa. Locket är enkelt att montera med 
punktsvets, lim eller tejp men Idesta föredrar punktsvets. De nya handtag som 
föreslagits är billigare och passar bättre till roll-top locket än det som används till 
kupollocken idag. Av de andra tillbehör som behövs till roll-top locket är det bara 
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brickan som är lätt att få tag på. Niten till gångjärnet är svårare då få exemplar av 
lämplig nit hittats.  
 
Målet med gångjärnen var att de skulle få ett bättre utseende och bli enklare att 
montera. De skulle ha samma funktion som de gamla men vara svårare att ta isär 
av misstag. Med den nya formen krävs mer för isärtagning och överdelen har fått 
en bättre, mer estetisk form. Men formen gör också gångjärnet svårare och dyrare 
att tillverka och montera. 
 

10.2 Rekommendationer 
• Locket går att tillverka och använda på befintliga värmare men då står 

locket på kantinen och risken finns att det blir ostadigt och en liten risk 
finns att kondensen hamnar i maten. Dessutom måste locket lyftas av 
innan kantinen kan bytas. Rekommendationen är att värmarens mått ökas 
med 5mm. Då kan locket göras större och det hamnar utanför kantinens 
kant. Eventuellt kan då kantinen bytas utan att locket behöver lyftas av. 
 
Då värmaren blir större går det åt mer material och det behövs nya verktyg 
till tillverkningen. Med endast 5mm ökning av storleken blir 
materialökningen minimal (enligt Hasse Karlsson). Nya verktyg kostar ca 
30 000kr om Idesta utför arbetet själva.  

 
• Monteringen av locket kan eventuellt bli enklare och bättre om lim eller 

tejp används istället för punktsvets. Man eliminerar då också risken för 
synliga punktsvetsar. 

 
• De få nitar som hittats är inte riktigt bra. Chicago-niten är lite för lång och 

dessutom förnicklad med risk för allergier. Den är även dyr. Tryckniten av 
nylon är öppen i ena änden med risk för matrester och dessutom fel färg. 
Materialet kan även slitas ut tidigt. Ett alternativ är att använda samma 
teknik som på det gamla locket det vill säga, en fastsvetsad pinne som det 
inre locket träs på, men jag tycker det snyggaste alternativet är en nit 
anpassad till locket. Den bör ha platta, inte allt för tjocka huvuden som är 
utan hål eller spår där matrester kan samlas. Avståndet mellan huvudena 
efter montering bör vara 4 - 4,5mm för minimalt spel mellan lockets delar.  

 
• Brickan kan uteslutas men den ger en känsla av kvalitet. 

 
• Gångjärnen rekommenderas att lämnas utan åtgärd för närvarande. 
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Bilaga 1 Gantt-schema 
Preliminär projektplanering. I gantt-schemat finns inget utfall registrerat på grund av att allt 
arbete tagit mycket längre tid än planerat att slutföra. 
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Bilaga 2 Alternativa roll-top 
Vid enkel sökning på ordet roll-top lock på Googles bildsök dök bland annat dessa bilder upp. 
De visar att roll-top lock kan ha många olika utformningar. 
 
 
 
 
 

Brödburk med roll-top 
(Från: www.haggul.com) 

Sekretär med roll-top 
(Från: www.woodworkersauction.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bil med roll-top 
(Från: www.truckaddons.com) 

Badkar med roll-top  
(Från:  www.comparestoreprices.co.uk) 
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Bilaga 3 Maskiner på Idesta 
Dessa maskiner finns på Idesta och kan användas vid tillverkningen av roll-top lock. 
 
För klippning av metall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klippningsmaskin, Idesta 
(Foto: A. Eklund) 

 
För pressning av olika former: 

 
 

Excenterpress, Idesta 
(Foto: A. Eklund) 
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För montering med punktsvets: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punktsvets, Idesta 
(Foto: A. Eklund) 

 
 
För tillverkning av runda former exempelvis cylindrar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundbockning, Idesta 
(Foto: A. Eklund) 
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Bilaga 4 Fler bilder på konkurrent WMF 
Bilderna är dels från produktkatalogen på företagets egen hemsida och foton tagna på Idesta 
på det lock företaget köpt in för att studera närmare. Företaget är enligt Idesta själva deras 
största konkurrent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild från hemsida: 
[http://shop.sdzecom.de/WMF_EN/pro
ductdetail.php?PID=1016&PGID=400&
arrayID=&PPGID=&source=list], 
061031 

 
 
 Foton tagna på Idesta  
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Detaljbild av gångjärn med nit och polyamidbricka 

Samtliga foton tagna 
av: A. Eklund 

Detaljbild av gångjärnet och fastsättningen på baksidan 
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Bilaga 5 Konkurrentanalys, fler roll-top lock 
Fler bilder av bordsvärmare med roll-top lock hittade med hjälp av Googles bildsök med 
sökorden chafer, chafingdish, scaldavivande och scaldacibi. 
 

Roll-top-chafer  
(Från www.abestkitchen.com) 

Bordsvärmare med roll-top lock 
(Från www.auxostore.com) 

 
 
 

Chafer 
(Från www.norex-enterprises.com) Round-chafer  

(Från www.norex-enterprises.com) 

Scalscheda 
(Från www.siver.it) 
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Bilaga 6 Inspiration till idégenerering 
Inspirationsbilder med typisk skandinavisk design. 
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Bilaga 7 Skisser roll-top lock 
Samtliga idéskisser av roll-top locken med kort beskrivning. 
 

Idé 1 ”brödburk” smal kant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idé 2 ”brödburk” bred kant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idé 3 Halvlock, lyft del underst 
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Idé 4 Halvlock, lyft del överst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idé 5 ”dragspel” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idé 6 Jalusie 
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Idé 7 Låda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idé 8 Fasta sidor, luckan går i spår 
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Bilaga 8 Enkel utvärdering av skisserna på locken 
Skisserna utvärderas med hjälp av frågorna och de som fått ja på alla frågor ritas upp i CAD. 
 
  Idé 1 Idé 2 Idé 3 Idé 4 Idé 5 Idé 6 Idé 7 Idé 8
Går det enkelt att öppna/stänga?  Ja  Ja  Ja  Ja  Nja2  Ja  Ja  Nja3

Går det att öppna utan kärv/gnissel?  Ja  Ja  Ja  Ja  Nja2  Nej  Ja  Nej 
Går den att tillverka enkelt?  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Nej 
Hindrar den kondens från att hamna i 
maten?  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 
Kommer det se bra ut ihop med värmaren?  Nej1  Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja 
 
1 Kanten är för smal för att passa värmarens radie. 
2 Locket består av många delar som kan fastna i varandra 
3 Risken är stor att locket är svåröppnat pga. snäva toleranser eller orenheter (t.ex. rost, skräp) 
 
 
Idé 2, 3, 4 och 7 har fått samma resultat. Idé 3 och 4 är likadana bara vända åt två olika håll 
varför endast en ritning behöver göras. Alltså ritas idé 2, 3 och 7 upp i CAD i fortsatt arbete. 
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Bilaga 9 Konceptvärdering Pughs matris 
Först gjordes en utvärdering mellan det gamla locket (gamla modellen), det konkurrerande 
företaget WMF:s lock och de tre bästa idéerna, här med den gamla modellen som referens.  
 

KRAV VIKT 
REF Gamla 
modellen WMF Idé 2 Idé 3 Idé 7 

Transportera bort kondens 5   2 2 2 2 
Standardkomponenter 2   2 2 2 2 
Kvalitet 4   2 2 2 2 
Stöttålig 4   2 1 1 1 
Enkelhet 4   -1 1 1 -1 
Nyttopräglad 5   2 2 2 2 
Dekormässigt anspråkslös 2   1 2 2 2 
Funktionell 5   2 2 2 2 
Enkel lösning 4   1 2 2 1 
Passa många miljöer 4   1 2 2 2 
Fungera lång tid 4   2 2 2 2 
Passa företagets image 4   2 2 2 2 
Passa värmare (design och 
storlek) 5   -1 2 2 2 
Lätt att öppna 5   2 2 2 2 
Lätt att rengöra 4   1 2 2 1 
Lätt att stänga 4   2 2 2 2 
Lätt att flytta 2   1 1 2 1 
Lätt att förvara 2   0 0 1 0 
Poängsumma oviktad   0 23 31 33 27 
Poängsumma viktad   0 91 124 128 108 
 
Utvärdering mellan WMF:s lock, gamla modellen och idéerna, med WMF:s lock som 
referens. 
 

KRAV VIKT 
REF 
WMF 

Gamla 
modellen Idé 2 Idé 3 Idé 7 

Transportera bort kondens 5  1 2 2 2
Standardkomponenter 2   -1 2 2 1
Kvalitet 4  -2 2 2 1
Stöttålig 4   -1 1 1 1
Enkelhet 4  -2 2 2 1
Nyttopräglad 5   -1 0 0 0
Dekormässigt anspråkslös 2  1 1 1 1
Funktionell 5   -2 0 1 -1
Enkel lösning 4  2 2 2 1
Passa många miljöer 4   -2 0 1 0
Fungera lång tid 4  -2 0 0 0
Passa företagets image 4   -2 2 2 1
Passa värmare (design och 
storlek) 5  -2 1 1 1
Lätt att öppna 5   0 0 0 0
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Lätt att rengöra 4   -2 1 2 0
Lätt att stänga 4   0 0 0 0
Lätt att flytta 2   0 1 2 1
Lätt att förvara 2   -1 1 1 1
Poängsumma oviktad   0 -16 18 22 11
Poängsumma viktad   0 -66 65 80 38
 
 
 
Till sist gjordes en utvärdering mellan de tre idéerna och idé 3 utgjorde referens. 
 

KRAV VIKT 
REF Idé 
3 Idé 2 Idé 7 

Transportera bort kondens 5   0 -2 
Standardkomponenter 2   0 0 
Kvalitet 4   0 -1 
Stöttålig 4   -1 1 
Tillverkningsbarhet 5   0 0 
Enkelt monterbar 3   0 -2 
Enkelhet 4   0 -1 
Nyttopräglad 5   0 0 
Dekormässigt anspråkslös 2   0 0 
Funktionell 5   0 -2 
Enkel lösning 4   -1 -2 
Passa många miljöer 4   0 0 
Fungera lång tid 4   0 0 
Passa företagets image 4   0 -1 
Passa värmare (design och storlek) 5   0 0 
Lätt att öppna 5   0 0 
Lätt att rengöra 4   -1 -2 
Lätt att stänga 4   0 0 
Lätt att flytta 2   -1 -1 
Lätt att förvara 2   -1 -1 
Poängsumma oviktad   0 -5 -14 
Poängsumma viktad   0 -16 -44 
 
 
Utvärderingen visar att idé 3 är bäst, särskilt när kraven har viktats. 
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Bilaga 10 Nedsänkning av skarv 
Fundering över konsekvenser vid utformning av skarven mellan mittendel och sidodel. Vilken 
utformning blir snyggast och hur kan skarven komma att se ut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sammansättning i skarv 

Sidan överst, ingen nedsänkning 
Sammansättning i skarv 
Mitten överst, ingen nedsänkning  

 
 
 
 
 
 
 

Sammansättning i skarv 
Mitten överst, med nedsänkning 

Sammansättning i skarv 
Sidan överst, med nedsänkning 
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Bilaga 11 Experiment för rundning 
Kontroll av att inget tar i om rundningen utgår från fästpunkten. Den blå kvartscirkeln kan 
snurras utan att något tar i någonstans. Foton: A. Eklund 
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Bilaga 12 Skiss och uträkning tyngdpunkt 
För att locket ska stanna kvar uppe måste den största tyngden vara till vänster om 
tyngdpunktslinjen, se bild nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyngdpunktslinje 

Delas det rörliga locket i tyngdpunktslinjen får man två delar där del 1 måste vara tyngre än 
del två där även handtaget sitter. För att räkna ut tyngden räknas först arean, sedan volymen 
och till sist används densiteten för stål för att få vikten på respektive bit. Handtagets vikt 
uppskattas till 100g.  
 

Del 2 Del 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 1 är en cirkelsektor med sidan 16,7cm och cirkelbågen 22,4cm. 
Del 2 är en cirkelsektor med sidan 16,7cm och cirkelbågen 4,2cm. 
 
Arean för del 1:  

04,187
2

4,227,16
=

⋅
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Arean för del 2:  04,35

2
2,47,16
=

⋅
 
 
På locket finns även en mittendel som behöver tas med i beräkningen (syns inte på bild). Den 
delas in i rektanglar och arean adderas till respektive cirkelsektors area: 
 
Del 1:  224,137404,1874,2253 cm=+⋅
 
 
Del 2:   267,25707,352,453 cm=+⋅
 
 
För att sen ta reda på vikten multipliceras arean med tjockleken 0,1cm och densiteten för stål 
7,8g/cm3 

 

Del 1:  g84,10508,71,024,1374 =⋅⋅
 
Del 2:  g1,2008,71,067,257 =⋅ ⋅
 
På del 2 tillkommer vikten för ett handtag. Ett tungt handtag väger ca 100g, till locket 
kommer troligtvis ett lättare handtag användas. 
 
Vikt på del 2 med handtag:  g1,3001001,200 =+
 
1050,84g > 300,1g 
 
Uträkningen visar att den del som hamnar till vänster om tyngdpunktslinjen när locket är 
uppfällt är tyngre än den del av locket som är till höger, det gör att locket blir kvar i 
upprättstående läge utan att man måste hålla i det. 
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Bilaga 13 Skisser lock på kant  
Skisser av första idén att ha locket hängande utanpå värmarens kant för att undvika att locket 
står på kantinen. 

Lock med hållare, idéskiss 
(Skiss: A. Eklund) 

Lock 

Gummilist 

Värmare 

 
 
 

Lock 

Värmare 

Tvärsnitt lock med bockad kant 

 
 
 
 
 
 
 
Hållare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvärsnitt lock med hållare och gummilist  
 
Alternativ för hur locket hänger på kanten och eventuell tätning för att förhindra kondens från 
att rinna på utsidan. 
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Bilaga 14 Fler handtag 
Fler handtag som passar roll-top locket och dess design, samtliga finns i Tool VIABs 
sortiment. Bilderna är tagna från Tool VIABs katalog. 
 
 
 

Handtag B587 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handtag B606 och B607 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handtag Tofta mattborstad krom el Alu-look 
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Bilaga 15 Intervju med användare av bordsvärmare 
Intervju med användare för att få fram fler problem med kupollocket och dess gångjärn inför 
eventuell redesign av gångjärnen. 
 
Kundundersökning City hotell 061117 
Frågor: 
Vilken modell används? 
Hur används bordsvärmaren? 
Fälls locket ofta? 
Vardag/lyx? 
Hur är det att rengöra? 
Fungerar gångjärnen bra? 
Allmänintryck av utseende? 
Handtaget i avseende på värme? 
Skulle de vara intresserade av att köpa ett roll-top lock?  
 
Svar: 
De har Idestas bordsvärmare med kopparlock. De använder den nästan dagligen för att servera 
kvällsmat (må-to och ev. beställning). De använder den för att hålla maten varm och fräsch 
och för att det inte ska trilla ner skräp.  
 
Locket är svårt att rengöra. De har ingen diskmaskin som kan diska det utan det diskas för 
hand. Användaren upplever att det är svårt att få bort fastbränd/torkad mat. Det blir också lätt 
fingeravtryck som är svåra att få bort och användaren skulle vilja putsa upp locket igen. 
 
Locket och gångjärnen fungerar bra så länge man lyfter locket rakt upp. Många lyfter det lite 
snett och får det då i handen. Önskvärt vore någon slags glidspår för gångjärnet som 
förhindrar snedlyft.  
 
Utseendet passar dem, även handtaget. Upplever inte att någon bränt sig, varken på handtag 
eller låda trots att de använder 85° värme. De gillar Idesta då alla innerformar passar utan 
problem. 
 
Kommer troligtvis inte att köpa roll-top då de är nöjda med det lock de har. 
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Bilaga 16 Skisser gångjärn 
Samtliga idéskisser av nya gångjärn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Idé 1 

Idé 2  
 
 
 
 
 
 
 

Idé 3 

 
 
 
 
 

Idé 4 
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 Idé 5 

Idé 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Idé 7 

Idé 8 
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Bilaga 17 Utvärdering skisser gångjärn 
Pugh utvärdering av skisserna till gångjärnen med gamla gångjärnet som referens. Ingen 
viktning behövs då alla krav är lika viktiga för det nya gångjärnet.  
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Bilaga 18 Kontaktuppgifter tillbehör 
Kontaktuppgifter till tillverkare eller försäljare av olika tillbehör till roll-top locket. Bilder 
från respektive hemsida/katalog. 
Nit 

Chicago-nit artikelnummer: NIT-050 
 
Finns hos: www.jano-knives.com, direktlänk: http://www.jano-
knives.com/system/webshop_showdetail.asp?HID=48&FID=46&HSID=586&Kid=263
&PID=3808

                        Kontaktuppgifter: Näsmark 3 
                                                      916 93 Bjurholm 
                        Telefon: 0932-270 27 
 
 

Trycknit artikelnummer: 8201040008VR 
 
Finns hos: Ulinco AB 
Hemsida: http://www.ulinco.se/ 
Kontaktuppgifter: Ulinco AB 

 

 
 

 
 
 

                                                         Askims Verkstadsväg 13 
                                                         436 34 Askim 
 Växel: 031-748 55 00 
 Fax:    031-748 55 01 
 
Bricka 
Rund bricka, polyamid M4 artikelnummer: 54000040 
Rund bricka, polyamid M6 artikelnummer: 54000060 
 
Finns hos: Sifvert skruv 
Hemsida: http://www.sifvert-skruv.se 
Kontaktuppgifter: Lindhagensgatan 53   
    112 43 STOCKHOLM 
Tel: 08-440 73 20  
Fax: 08-440 73 80 
 
Handtag 

Handtag B535     artikelnummer: 5395-23183
 
 
 
Handtag RF-B     artikelnummer: 0484-11649

Finns hos: Tools VIAB
Kontaktuppgifter: Bredängsgatan 55
                              633 46 Eskilstuna

 Tel: 016- 14 73 60 
 Fax: 016- 12 56 58 
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