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Sammanfattning 

Examensarbetet är inom produktutveckling och konstruktion. Omfattar 15 högskolepoäng och 

utfördes under vårterminen 2013. Uppdragsgivaren är Light My Fire i Malmö som bedriver 

egen utveckling och produktion av friluftsartiklar.  

 

Den 11e december 2012 träffade jag företaget första gången för att diskutera en gemensam 

framtagning av en diskborste ämnad för främst friluftsbruk. Jag hade vid detta tillfälle redan en 

prototyp som jag tagit fram under en tidigare kurs på Mälardalens Högskola. Under detta möte 

beslutades att jag skulle utföra mitt examensarbete mot Light My Fire i syfte att utveckla 

produkten och ta fram ett eller fler koncept att senare ta fram prototyper på. 

 

Första delen av arbetet bestod i att sätta sig in i slutkundens användande och behov av 

produkten. Därefter gjordes en planering av hur resurserna skulle fördelas i projektet. Sen 

sammanställdes de krav och önskemål som Light My Fire hade på produkten. 

 

Nästa del blev konceptgenereringen där jag i samverkan med uppdragsgivaren försökte skapa 

så stor mängd olika lösningar på problemet som möjligt. Detta för att ha många koncept att 

välja bland och kombinera emellan. Ur konceptgenereringen kom en konceptplattform som 

sedan kunde formas för att bättre träffa kundens önskemål. 

 

Sist tog jag den befintliga plattformen och försökte forma den till att stämma in på så många 

parmetarar som möjligt. I detta skede insåg jag att det var svårt att hitta en definitiv lösning 

utan istället blev det flera varianter som behöver tillverkas för att kunna få fram ett bättre 

beslutsunderlag 

 

Det slutgiltiga resultatet blev tre olika varianter av den valda plattformen. Alla tre bygger på att 

man själv har möjligheten att montera en pinne för att kunna bättre åtkomst i utrymmen som 

muggar eller koppar. Enheten går lika bra att använda i sig själv genom att hålla i den för 

diskning av mer öppna kärl som till exempel kastruller eller tallrikar. 

 

En del detaljer är kvar att utvärdera. Bland annat färg, hårdhet på borst, exakt storlek samt test 

av funktion. Men arbetet har levererat en väl byggd utgångspunkt för ett fortsatt arbete med att 

hitta en diskborste som kan leva upp till de högt ställda kraven av användarna. 
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Förord 

 
Idéen att göra en diskborste ämnad för friluftsliv har jag haft i nästan 2 år. Under denna tid har 

jag rådfrågat många i min omgivning om tips och råd. Jag är väldigt tacksam för all den hjälp 

jag fått.  

 

Jag vill börja med att tacka företaget Light My Fire och där främst två personer. Heléne Nilsson 

för hennes ärliga sätt och påminnelse om att kompromissa inte är ett alternativ. Bertil Andersson 

för ovärderlig expertis inom formsprutning och goda idéer.  

 

Vidare vill jag tacka följande personer. 

Ragnar Tengstrand, handledare, MDH 

Marcus Bengtsson, examinator, MDH 

Bengt Erik Gustavsson, MDH 

Henrik Lekeryd, MDH 

Hans Stipek, MestUte 

 

Till sist vill jag tacka min fru Marie, vår hund Lego samt familj, vänner och studiekamrater som 

alla på olika sätt har stöttat och inspirerat mig i arbetet med den här rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4(35) 

Ordlista 

 
Delningslinjen Linjen som delar verktygshalvorna 

Friluftsliv Att vistas ute i naturen under enklare omständigheter. Detta kan till 

exempel handla om vandra, paddla kanot, segling eller 

bergsbestigning. 

Friluftsprodukter Produkter som främst används av personer som vistas ute i naturen. 

Lasergravering  En metod för att gravera hårda material. 

LMF  Förkortning av Light My Fire 

PP  polylpropylene, vanligt förekommande plastsort 

Prototypframtagning  Metoder som används för att ta fram en produkt i enstaka eller små 

serier 

Rörlig kärna  En del i ett formverktyg som är rörlig för att på så sätt kunna skapa 

vissa geometrier 

Scotch brite  Ett varumärke från 3M som är en slipduk med olika grovhet 

Skrapa   Den vassa kant på diskborste som används för hårt sittande smuts 

SolidWorks PC baserad mjukvara som används för att göra ritningar och 

simuleringar 

TPE  Ett gummiliknande material med en termoplasts egenskaper 
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1. Inledning 

Examensarbetet och denna rapport är på grundnivå och omfattar 15 högskolepoäng. Målet med 

rapporten har varit att skapa en lättförståelig rapport som följer skapandeprocessen i den mån 

det är möjligt. Rapporten är skriven av mig Simon Gräsberg för malmöföretget Light My Fire. 

Handledare där är Heléne Nilsson och Bertil Andersson. På Mälardalens Högskola är det 

Ragnar Tengstrand som har handlett och Marcus Bengtsson som examinerat. 

1.1 bakgrund 

I en deluppgift i en tidigare kurs (design management) på Mälardalens högskola skulle 

deltagarna ta fram en produkt som skulle passa in i ett befintligt formspråk. Jag valde här att 

göra en diskborste för främst vildmarksbruk som skulle passa för det formspråk Light My Fire 

står för. Resultatet syns i figur 1, nedan.  

 

       
Figur 1 Inlämnat koncept i Design Mangement 

Figur 2 Uppdaterad version 

Under ett besök den 11 december 2012 hos Light My Fire diskuterades produkten. Jag hade vid 

det tillfället tagit fram en ny version som även innehöll en skrapa, denna syns på Figur 2. Det 

framkom även under mötet att företaget varit inne på en produkt för samma ändamål tidigare 

utan att finna ett resultat de var nöjda med. Vi kom överens om att jag skulle utföra mitt 

examensarbete i samarbete med LMF i syfte att ta fram en produkt som bättre kunde tillgodose 

marknaden. 

 



8(35) 

1.2 Light My Fire 

 
Figur 3 Light My Fires Logotype 

Light My Fire startades 1995 av Michael Odqvist som då främst sålde MayaSticks som är 

tillverkad av odlad tall som innehåller 80% koda vilket gör den lätt att tända. 

2004 började företaget egen tillverkning i Electrolux gamla lokaler i Västervik. Light My Fire 

är idag en stor leverantör av friluftsprodukter med kännetecken som färg, design och 

funktionalitet. Light My Fire står för produkter för friluftsliv som man kan använda i staden, 

inte tvärtom. Mer om LMF sortiment finns som bilaga 1 

 
Figur 4 Nuvarande produkter hos Light My Fire1 

1.3 Problembeskrivning 

Vid friluftsaktiviteter där man lagar mat utomhus behöver man även rengöra kärlen efteråt. 

Detta görs oftast idag med disksvampar, scotch brite eller kapade diskborstar. Jag vill med 

detta examensarbete ta fram ett eller fler koncept som kunden är intresserade av att gå vidare 

med genom tester och analyser. 

 

2. Syfte och mål 

Att genom konceptgenerering och analyser ta fram en lösning till att göra rent mat- och kokkärl 

för främst utomhusbruk. Målet är att i samarbete med Light My Fire och eventuellt andra 

experter ta fram ett eller fler koncept som Light My Fire känner sig beredda att gå vidare med 

genom prototypframtagning och utvärdering. 

 

                                                 
1 http://download.lightmyfire.com/cart.php?load=77ae90267a487783671c9571790a18e6 (2013-06-23) 

http://download.lightmyfire.com/cart.php?load=77ae90267a487783671c9571790a18e6
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3. Projektdirektiv 

Företaget har tagit fram sju egna budord som varje produkt i deras sortiment måste leva upp till. 

Dessa sju är: 

 

1. Our products must be our best spokesmen. 

(Våra produkter måste utstråla varumärkets värderingar) 

2. We make outdoor products that work in the city – not the other way around. 

(Vi tillverkar friluftsprodukter som ska klara högt ställda krav på slitstarka produkter) 

3. Every product must have cross-over potential 

(Varje produkt måste ha potential för fler segment än friluftssegmentet) 

4. Every product must create its own niche 

(Varje produkt måste skapa sin egen marknad) 

5. If it´s been done before, it´s not for us. 

(Varje produkt måste erbjuda något unikt) 

6. If it doesn´t make you smile think twice 

(När du ser produkten ska du känna glädje) 

7. If it can´t be made in Sweden think three times 

(Ambitionen ska alltid vara att kunna producera produkten I Sverige) 

 

4. Problemformulering 

I problemformuleringen fastslås vilka problem som examensarbete ämnar lösa. Att hitta rätt 

formuleringar kan vara avgörande för resultatet i arbetet.  

 

Den huvudsakliga frågan för uppdraget fastslogs till: 

Hur ska man på bästa sätt göra rent matlagningsartiklar med så kompakt och lätt utrustning 

som möjligt? 

 

För att kunna ta reda på det behöver bland annat dessa frågor även besvaras. 

 

 Vilka funktioner ska produkten äga? 

 Hur ska produkten utformas? 

 Vilka material är bäst lämpade? 

 Vilka tillverkningsmetoder behövs? 

 

Då företaget har varit inne på produktidén tidigare så fanns redan uppställda krav och önskemål 

från kunden. Dessa finns kapitel 7.3.2 Kravspecifikation. 
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5. Projektavgränsningar 

Examensarbetet är fördelat på 15 högskolepoäng vilket betyder 10 veckors heltidsarbete. Detta 

leder till att vissa begränsningar måste göras för att få fram ett resultat alla är nöjda med. 

 

 Då det aktuella företaget har säte i Malmö kommer endas ett begränsat antal resor 

utföras dit. Det leder till att den mesta kontakten med företagets handledare kommer ske 

över telefon och epost. 

 I samråd med Light My Fire fastslogs att fokus skulle läggas på att ta fram ett eller fler 

koncept som var värda att utvärdera vidare.  

 Kostnadskalkylen för formsprutning av plast som blev tillhandahållen av företaget är i 

rapporten utesluten. Detta då rapporten är ett offentligt dokument och uppgifterna 

tillhandahållna av företaget skulle kunna vara till dess konkurrenters fördel. 

6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

Teoriavsnittet handlar om att presentera verktyg och metoder som har använts i rapporten. 

Först kommer de olika projektutvecklingsverktyg som har använts under arbetet. Sedan 

kommer teori om valda tillverkningsmetoder. Efter denna kommer övergripande om plaster och 

märken. Sist kommer teori om design och lösningsmetodik. 

6.1 Gantt 

Industriingenjören och förvaltningsexperten Henry Gantt utvecklade Gantt-schemat, eller med 

andra ord tidslinjekartan. Ett Gantt-schema möjliggör en visuell nedbrytning av olika processer 

i exakta faser, detta för att kunna genomföra fler faser helt eller delvis samtidigt. 

Tidslinjekartan visar en jämförelse över status för flera olika faser och deras start/stopp-datum. 

Olika faser kan överlappa varandra. På så vis blir det lättöverskådligt vad som ska göras när 

och det ges även en möjlighet att se både planerad aktivitet och hur utfallet blev. Gantt-schemat 

är mest effektivt om det används både av projektledaren och medarbetarna vid planering, 

styrning och drift av projektet.2 

6.3 Konkurrensanalys 

Veta vilka konkurrenter som agerar på samma marknad är viktigt. Detta för att kunna bilda sig 

en uppfattning om vad kunderna är vana vid och vilka ramar som finns på den befintliga 

marknaden.3 Detta görs genom att man ser över hur kundgruppen löser problemet idag och om 

de har problemet överhuvudtaget. 

6.4 Kravspecifikation 

I kravspecifikationen översätts kundens röst till mer tekniskt mätbara värden. Dessa värden kan 

sedan utvecklaren använda för att forma produkten. Med andra ord är kravspecifikationen det 

som översätter kundens och marknadens krav till mätbara data. Dessa kan företag, och andra 

aktörer, bygga efter och därefter jämföra med för att veta hur väl dessa uppfyllts.4 En bra 

kravspecifikation ska ta hänsyn till alla aspekter runt produkten. Detta konkretiserar problemet 

och ge en tydlig bild till samtliga inblandade vad projektet har för mål och kärnvärden. Med en 

                                                 
2 (Thomsett, 2002) sid. 74-75 
3 (Ulrich & Eppinger, 2008) sid. 79 
4 (Ullman, 2010) sid. 158 
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väl genomarbetad kravspecifikation kortas utvecklingstiden, utvecklingskostnaden minskas och 

slutprodukten får högre kvalitet.5 

företagets värderingar  

6.6 Design For manufacturability, DFM 

Vid stora tillverkningsvolymer och produkter av högre värde är det viktigt med optimering, 

detta kan uppnås genom verktyget Design For Manufacturing. DFM kräver tid tidigt i 

designprocessen, men kommer att ge ett resultat som bättre motsvarar kundkraven. Vid 

produktutveckling måste produktens konstruktion optimeras för ett befintligt 

produktionssystem. Detta inkluderar allt ifrån leverantörer till distribution. Det vanligaste är att 

arbeta utifrån ett befintligt produktions-system där det går att göra små justeringar. I vissa 

lägen omformas ett produktionssystem för en ny produkt.6 

Termen DFM används ofta för flera olika produktutvecklingsverktyg som kan effektivisera 

produktens tillverkning.  En definition av DFM kan beskrivas som ”establishing the shape of 

the components to allow for high-efficient, high quality manufacture”. 7  

6.7 Borstillverkning 

Borsttillverkning idag är ofta helt automatiserad. Borrning montering och häftning sker i en 

CNC-maskin med två till fem axlar. Råämnet till borsten matas in i maskinen där först hålen 

till borststråna borras. Därefter trycks borststråna in i hålet där de förankras med en 

häftklammer eller ett ankare som håller stråna på plats. 8 

 

     
Figur 5 Råämne för borsttillverkning9 

Figur 6 Montering av borstar i en tandborste10 

6.8 Formsprutning 

Formsprutning är den vanligaste tillverkningsmetoden av termoplaster. Enkelt beskrivet trycks 

två eller fler formhalvor ihop som bildar ett formrum som sedan fylls med uppvärmd plast. 

Plasten stelnar, formhalvorna går isär och detaljen är färdig. 

Formsprutans uppbyggnad 
                                                 
5 (http://zoomin.idt.mdh.se/course/kpp015/dokument/F_02_2011.pdf) , 2013 
6 http://www.npd-solutions.com/dfm.html, 2013 
7 Ullman, 2010 sid. 328 
8 Intervju med Jonas Nymark, Starks Borstfabrik, 2013-05-31 
9http://zahoransky.com/buerstenproduktion/b_buersten/b_b_haushalt/zshuttle/zshuttle_index.cfm?ot_id=15&o_id

=155&c_name=centercontent&method=display&from_=%2Fbuerstenproduktion%2Fb_buersten%2Fb_b_haushal

t%2Fzshuttle%2Fzshuttle_index.cfm%3F&container_mode=detail 2013-06-23 
10http://zahoransky.com/buerstenproduktion/b_zahnb/einzelstopf/einzelstopf_index.cfm?ot_id=15&o_id=18&c_na

me=centercontent&method=display&from_=%2Fbuerstenproduktion%2Fb_zahnb%2Feinzelstopf%2Feinzelstopf

_index.cfm%3F&container_mode=detail 2013-06-23 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/kpp015/dokument/F_02_2011.pdf
http://zahoransky.com/buerstenproduktion/b_buersten/b_b_haushalt/zshuttle/zshuttle_index.cfm?ot_id=15&o_id=155&c_name=centercontent&method=display&from_=%2Fbuerstenproduktion%2Fb_buersten%2Fb_b_haushalt%2Fzshuttle%2Fzshuttle_index.cfm%3F&container_mode=detail
http://zahoransky.com/buerstenproduktion/b_buersten/b_b_haushalt/zshuttle/zshuttle_index.cfm?ot_id=15&o_id=155&c_name=centercontent&method=display&from_=%2Fbuerstenproduktion%2Fb_buersten%2Fb_b_haushalt%2Fzshuttle%2Fzshuttle_index.cfm%3F&container_mode=detail
http://zahoransky.com/buerstenproduktion/b_buersten/b_b_haushalt/zshuttle/zshuttle_index.cfm?ot_id=15&o_id=155&c_name=centercontent&method=display&from_=%2Fbuerstenproduktion%2Fb_buersten%2Fb_b_haushalt%2Fzshuttle%2Fzshuttle_index.cfm%3F&container_mode=detail
http://zahoransky.com/buerstenproduktion/b_zahnb/einzelstopf/einzelstopf_index.cfm?ot_id=15&o_id=18&c_name=centercontent&method=display&from_=%2Fbuerstenproduktion%2Fb_zahnb%2Feinzelstopf%2Feinzelstopf_index.cfm%3F&container_mode=detail
http://zahoransky.com/buerstenproduktion/b_zahnb/einzelstopf/einzelstopf_index.cfm?ot_id=15&o_id=18&c_name=centercontent&method=display&from_=%2Fbuerstenproduktion%2Fb_zahnb%2Feinzelstopf%2Feinzelstopf_index.cfm%3F&container_mode=detail
http://zahoransky.com/buerstenproduktion/b_zahnb/einzelstopf/einzelstopf_index.cfm?ot_id=15&o_id=18&c_name=centercontent&method=display&from_=%2Fbuerstenproduktion%2Fb_zahnb%2Feinzelstopf%2Feinzelstopf_index.cfm%3F&container_mode=detail
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Formsprutan har två huvuddelar, en för låsning och en för sprutan. Formlåsningsenheten är där 

formverktyget sitter monterat och har till uppgift att bland annat trycka ihop formhalvorna, kyla 

formen och stöta ut detaljen. Sprutenheten ser till att trycka in rätt mängd plast i formen samt se 

till att plasten håller rätt temperatur. Dessa två enheter burkar i sin tur styras av en styrenehet 

som kontrollerar allt och låter en operatör göra ändringar genom en operatörspanel. Till denna 

kopplas även eventuell extra utrustning som en robot eller övrig automatisk utrustning.11 

Oftast beskrivs storleken på formsprutor i antal ton låskraft detta kan varier mellan 30 till 5000 

ton. Vilket betyder summan av den låskraften som man kan låsa formlåsningsenheten med.12 

 

 
Figur 7 Översikt över en formsprutas olika delar13 

Formsprutningscykel 
1. Plasticering: Skruven roterar och matar fram plasten. Längst bak är det i form om granulat 

men sakta värms massan upp tills den längst fram i spetsen mer liknar tandkräm i 

konsistensen. Tempraturen på plasten avgörs av plastmaterialets parametrar. 

2. Plasticeringen avslutas: Längst fram samlas nu den smälta plasten. Samtidigt rör sig 

skruven axiellt bakåt för att ge plats åt smältmassan. När den smälta plastmassan har 

kommit upp i samma volym som den tänkta formen stannar skruven. 

3. Formen sluts: Formen stängs genom att den rörliga delen låses ihop med den fasta 

formdelen. 

4. Insprutning: Skruven fungerar nu som en insprutningskolv och skjuts axiellt framåt, genom 

ett munstycke och fyller formen. 

5. Eftertryck: När man fyller formen med plast svalnar och därmed krymper den samtidigt. För 

att motverka detta så trycker man in mer plastmassa vartefter plasten krymper. Vid en viss 

punkt stelnar plasten helt och eftertryck är inte längre möjlig.  

6. Utstötning: Formhalvorna delar på sig igen när detaljen är så pass sval att man kan stöta ut 

den utan risk att deformera detaljen. Detaljen hämtas med robot eller ramlar ner på en 

transportbana. Därefter kan man stänga halvorna igen och upprepa cykeln.14 

                                                 
11 Hågeryd, Björklund, Lenner, 2010, s.388 
12 Bruder 2012, s.63-66 
13 http://ameliahu.wordpress.com/2011/02/28/injection-molder-and-molding-machines/ (översatt till svenska av 

Simon Gräsberg) 2013-06-23 
14 http://www.plastnet.se/iuware_files/user/plastnet.se/pdf/bearbetning_a-o/04_07.pdf, 2013-06-23 

http://ameliahu.wordpress.com/2011/02/28/injection-molder-and-molding-machines/
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6.9 Plast 

Plast eller polymerer är antingen syntetiskt tillverkade eller naturliga, såsom gummi, bärnsten 

eller cellulosa. Plaster kan vara härdplaster eller termoplaster, skillnaderna ligger i hur 

molekylkedjorna ser ut. Härdplaster härdar genom kemiska processer och går inte att smälta 

ner för att forma om. Dess positiva egenskaper är att de blir väldigt styva, klarar höga 

temperaturer samt goda elektriska egenskaper. Termoplaster blir mjuka vid uppvärmning som 

gör det möjligt att formspruta. Termoplaster i sin tur delas upp i amorfa och delkristallina 

plaster. Skillnaderna är plastens struktur. Exempel på ett amorft material är glas, som blir mjukt 

vid uppvärmning och kan därför varmformas. Delkristallina material är till exempel metaller 

som smälter vid dess smältpunkt.15 

 
Figur 8 Indelninga av polymerer (Bruder 2012 sid. 6) 

                                                 
15 Bruder 2012, s.5-8 
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6.10 Typer av termoplaster 

6.10.1 Polyeten 

Polyeten, eller PE (engelska: polyethylene eller polyethene) är en delkristallin volymplast och 

den vanligaste plasten som tillverkas i mer än 60 miljoner ton per år i världen. 

Man klassificerar polyeten i 6 grupper som är: 

 UHMWPE – Ultrahög molekylvikt (Ultra high molecular weight) 

 HDPE – Hög densitet (High density) 

 MDPE – Medel densitet (Medium desity) 

 LLDPE – Linjär låg densitet (Linear low density) 

 PEX – Tvärbunden (Cross linked) 

 

Vanligast förekommande är dock LDPE som används i plastpåsar eller kabelmantling samt 

HDPE som kan formblåsas till flaskor eller burkar, alternativt formsprutas till exempelvis 

soptunnor.16 

6.10.2 Polypropen 

Polypropen är en delkristallin volymplast som benämns PP (polylropylene). PP är den näst 

vanligaste plasten efter LDPE. Polypropen kan blandas med andra material och på så sätt få 

fram kvalitéer med andra egenskaper. I till exempel plastmöbler är det vanligt med PP med 

inblandat kalk för bättre kryphållfasthet och styvhet. Andra typiska produkter är bilbatterier 

eller askar med gångjärn.17 

6.10.3 ABS 

ABS står för akrylnitril-butadien-styren man kallas både i svenskan och engelskan för ABS. 

ABS kan blandas för olika egenskaper för att höja flytbarhet, temperatur- och UV-resistans. 

Vanligt förekommande är ABS i bilindustrin för dess goda egenskaper att replikera textilier 

eller andra material.18  

6.11 Återvinning 

Återvinning av plaster är något som viktigare desto mer plast vi producerar. På figur 9 syns de 

olika sätten som finns tillgängliga idag. Det går att återanvända plastråvaran för att tillverka nya 

produkter, dock med sämre egenskaper än när de var nya. Det går även att återanvända plasten 

kemiskt genom att bryta ner den till dess urspungliga monomerer och sedan tillverka nyvara. 

Tyvärr är detta sätt betydligt dyrare än att tillverka ny plast från olja vilket leder till att det är en 

ovanlig metod. Idag är det bästa alternativet att förbränna plasten i värmeverk tack vare dess 

höga energiinnehåll.  

                                                 
16 Bruder 2012, s.9 
17 Bruder 2012, s.11 
18 Bruder 2012, s.15 
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Figur 9 Varianter för återvinning av plaster19 

 

Många av termoplasterna går utmärkt att återanvända men för att veta vilken kvalité det är så 

märker man plasten med nedanstående symboler.  

 

 
Figur 10 Materialåtervinningskoder20 

6.12 Symboler 

I många plastprodukter står att finna några små symboler. Dessa är där för att få spårbarhet i 

produkten samt delge information om användning till brukaren. Symbolerna görs direkt i 

verktyget för produkten, ofta med lasergravering.  

 

 
Figur 11 Exempel på symboler samt förklaring 

 

                                                 
19 Bruder 2012 sid. 40 
20 Bruder 2012 sid. 40 
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6.13 Tryckning och märkning 

För kunna sälja större partier av en produkt till företag eller organisationer krävs att det finns 

ytor på produkten där det går att trycka företagets egna logotype eller text. Dessa kallas 

profilprodukter och stämplas eller trycks ofta av annat företag än tillverkaren. Nedan i figur 12 

finns två vanliga exempel på sådana produkter. 

 

 
Figur 12 Två exempel på profilprodukter21 22 

6.5 Industridesign 

Industridesign kan spåras bak till 1900-talets början i västra Europa. I och med den ökande 

industrialiseringen och de större tillverkningsserierna ökade medvetenheten kring hur 

produkterna utformades. Vilka material eller tillverkningsmetoder som fanns tillgängliga blev 

en viktig del för att bestämma en produkts utseende. 

 

Följande fem punkter är områden som förknippas med industridesign23; 

 

Användbarhet: Produkten bör tala till användaren på ett sätt som är säkert, lätt att använda 

och intuitivt. Varje funktion bör vara utformad på ett sätt som direkt visar sin funktion för 

användaren. 

Utformning: Form, linjer, proportioner och färg ska vara utformat så att det tillsammans 

skapar en tilltalande helhet 

Underhåll: Produkten ska vara utformad på ett sätt så att det är lätt att förstå hur den 

underhålls och repareras 

Låg kostnad: Form och funktioner har en stor inverkan på verktygs och 

tillverkningskostnader. Detta måste tas i beaktning vid utformningen. 

Kommunikation: Produkten ska vara utformad på ett sätt som förmedlar företagets 

värderingar 

                                                 
21 http://www.profilprodukter.nu/?artNo=100377&sub=54&p=USB-minne-1GB-m-tryck 2013-06-23 
22 http://www.presentreklam.nu/?artNo=100365&sub=45&p=Kulpenna-Carlton 2013-06-23 
23 (Ulrich & Eppinger, 2008) sid. 190 

http://www.profilprodukter.nu/?artNo=100377&sub=54&p=USB-minne-1GB-m-tryck
http://www.presentreklam.nu/?artNo=100365&sub=45&p=Kulpenna-Carlton
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6.14 Lösningsmetodik 

Lösningsmetodiken i genomförandet härstammar från designprocessens steg som används i 

produktutvecklingskurserna på Mälardalens högskola. Figur 11, visar de 7 olika stegen jag 

använt mig av för att lösa den givna uppgiften. Figuren visar även exempel på vilka verktyg 

som kan användas i respektive fas. 

 

 
 

Figur 13 Designprocessens olika steg 
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7. Genomförande 

Metoden som denna del i viss mån följer presenteras närmare i figur 13. I arbetet handlar det att 

bygga en god faktabaserad grund som man senare i processen kan använda för att fatta beslut. 

Denna process är inte helt kronologisk och i vissa fall krävs att man går tillbaka och lägger till 

uppgifter i underlaget.  

7.1 Definiera behov och kundnytta 

Första och viktigaste fasen. För att kunna uppskatta mängden resurser som är nödvändiga för 

att lyckas med ett projekt måste man börja med att veta vad man ska uträtta. 

7.1.1 Problemformulering 

För att inte låsa sig vid någon lösning så försökte jag att göra problemformuleringen så allmän 

som möjligt. 

 

Hur ska man på bästa sätt göra rent matlagningsartiklar med så kompakt och lätt utrustning 

som möjligt? 

 

Det fanns fler frågor som behövde besvaras men själva essensen av uppgiften byggde på denna 

problemformulering. 

7.1.2 Research 

En mindre konkurrensanalys påbörjades för att se hur problemet löstes idag. För mer om vad 

som framkom där läs avsnitt 7.3.1 konkurrensanalys. Vidare valde jag att närmare undersöka 

vilka krav och önskemål de olika kundgrupperna hade. Detta mynnade senare ut i den 

kravspecifikation som återfinns under 7.3.2 Kravspecifikation. 

7.1.3 Kundnytta 

Kundnyttan med produkten skulle vara att det fanns en köpfärdig produkt som var tänkt för 

ändamålet. Diskhjälpmedlet ska vara mer ergonomisk än den avkapade diskborsten, binder inte 

fukt som disksvampen och är bättre mot tjocka matrester som gröt, än scotch brite. 

7.2 Planera arbetet 

Jag valde att planera arbetet tidigt tillsammans med företaget för att få en uppfattning om hur 

mycket tid handledarna hade att lägga ner samt vilka hålldatum som fanns. Den 27e januari 

hade vi uppstartsmötet för examensarbetet. Med till den hade jag ett utkast på en tidsplan denna 

ligger som bilaga 2. När utkastet (bilaga 2) skapads hade jag som plan att börja redan vecka 10 

2013, detta blev tyvärr svårt på grund av yttre omständigheter. Istället påbörjades arbetet 

Tisdag vecka 11, den 12e Mars. 
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7.2.1 Gantt 

Ett Ganttschema upprättades för att kunna ge en bättre bild om vilka hålldatum som fanns och 

för att kunna grena ut när vissa moment behövde påbörjas och slutföras för att hålla den 

uppsatta tidsramen. Detta ganttschema finns som bilaga 3 

7.3 Förstå problemet och avgränsa 

För att fullt ut kunna sätta sig in i användarna och vilka kunder som finns måste man sätta sig 

in i problemet samt hur det löses idag. Detta ger en tydligare bild om vilka förväntningar och 

krav som produkten måste uppnå. 

7.3.1 konkurrensanalys 

Vad jag kunnat hitta så finns endast ett fåtal tillverkare av liknande produkt idag. Den enda 

som är nischad till vildmarksliv är MSR Alpine Dish brush/scraper (figur 14). Därefter finns 

det kompakta diskredskap som likväl skulle kunna användas vid friluftsliv. Som tillexempel 

diskborsten från zeal (figur 15). 

Vanligast är fortfarande disksvamp, scotch brite eller en kapad diskborste. Eller andra 

individuella lösningar 

 

 

   
Figur 14 MSR Alpine Dish brush/scraper24 

Figur 15 Diskborste med utrymme för diskmedel från Zeal25 

Utfallet från analysen blev att MSR alpines produkt var lätt och kompakt men svår att diska 

större ytor med. Andra köpfärdiga produkter hade ofta högre vikt och saknade skrapa. Den 

största konkurrenten bedömdes till disksvampen tack vare dess låga vikt, låga pris och relativt 

kompakt. Dock saknade denna skarpa samt band stora mängder fukt. 

                                                 
24 http://www.rei.com/product/814694/msr-alpine-dish-brushscraper 2013-06-23 
25 http://www.123inkcartridges.ca/accessories-product/L90DISP.html 2013-06-23 

http://www.rei.com/product/814694/msr-alpine-dish-brushscraper
http://www.123inkcartridges.ca/accessories-product/L90DISP.html


20(35) 

7.3.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen har utformats utifrån krav och önskemål som har tagits upp både möten 

och mailkonversationer tillsmannas med företaget.  

För att företagets produkter ska passa in det befintliga sortimentet så har Light My Fire tagit 

fram följande punkter som är generella för alla deras produkter: 
1. Our products must be our best spokesmen. 

(Våra produkter måste utstråla varumärkets värderingar) 

2. We make outdoor products that work in the city – not the other way around. 

(Vi tillverkar friluftsprodukter som ska klara högt ställda krav på slitstarka produkter) 

3. Every product must have cross-over potential 

(Varje produkt måste ha potential för fler segment än friluftssegmentet) 

4. Every product must create its own niche 

(Varje produkt måste skapa sin egen marknad) 

5. If it´s been done before, it´s not for us. 

(Varje produkt måste erbjuda något unikt) 

6. If it doesn´t make you smile think twice 

(När du ser produkten ska du känna glädje) 

7. If it can´t be made in Sweden think three times 

(Ambitionen ska alltid vara att kunna producera produkten I Sverige) 

För en produkt i syfte att rengöra kärl fanns det fler punkter som företaget hade tagit fram. Till 

dessa kom det fler under möten och mailkonversationer. Jag har nedan delat upp dessa i 

respektive områden. 

Marknadskrav 
 Rymma LMF logo, Made in Sweden samt nödvändiga symboler. 

 Gå att trycka och märka 

 Gå att tillverka i Light My Fires färger 

 Vara livsmedelgodkänt 

 Liten miljöpåverkan 

 Gå att återanvända 

Produktkrav 
 Kännas naturlig att använda 

 Rymmas i en Snap box Original 

 Inte repa teflon 

 Låg vikt 

 Multifunktion 

 Passa in i Light My Fires designspråk 

 Ej dra åt sig lukt 

 Möjlig att producera både tekniskt och ekonomiskt 

 Rengöra merparten av de kokkärl som finns på marknaden. 

 Rengöra samtliga Light My Fires produkter 

 Kunna rengöra muggar och glas. 

 Inte binda fukt. 

 Innehålla skrapa. 
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7.3.3 Designstudie av Light My Fire 

För att ta fram en produkt som passar in företagets formspråk utfördes en designstudie av deras 

befintliga sortiment. Produkterna uppfattas som positiva och vill få betraktaren att le och tycka 

att produkten känns rolig och spännande. Man ska vilja ta upp produkten och känna på den. 

Detta görs med främst fyra medel.  

 

Form: Runda och mjuka former. Företaget använder sig även i den mån det går av den lätt 

trekantiga formen för att man genast ska känna igen deras produkter. I de fall detta inte är 

möjligt håller man mjuka linjer utan vassa eller raka linjer 

Färg: Produkterna finns i alla möjliga färger som ofta matchas mot den grå färgen som är 

återkommande. Färgerna anpassas även efter säsong och trender för att produkterna ständigt 

ska kännas uppdaterade. 

Funktion: Multifunktion är ett ofta återkommande inslag i företagets produkter. Detta dels för 

att det är praktiskt men även för att få kunden att känna en upptäckarlusta, att vilja ta upp och 

undersöka produktens funktioner.  

Material: Light My Fire vill i största möjliga mån använda sig av formsprutad plast. Detta för 

att det är kostnadseffektivt att göra stora volymer och lättare att få lönsamhet i produkterna.  

 
Figur 16 Bild2 över Light My Fires produktsortiment26 

7.3.4 Resultat från problemförståelse. 

Konkurrensanalysen visade att det finns ett utrymme för en ny köpfärdigt produkt. 

Kravspecifikationen tog fram en stor mängd krav som en ny produkt måste uppfylla för att få 

säljas under uppdragsgivarens varumärke. Designstudien visade till sist vilka begränsningar de 

övriga produkterna satte på formgivningen av en ny produkt. Tillsammans erhölls tillräckligt 

mycket data från verktygen för att kunna fortsätta till nästa steg.  

                                                 
26 http://download.lightmyfire.com/cart.php?load=77ae90267a487783671c9571790a18e6 2013-06-23 

http://download.lightmyfire.com/cart.php?load=77ae90267a487783671c9571790a18e6
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7.4 Generera koncept 

Merparten av examensarbetets tid investerades här. Detta för att få bästa möjliga 

förutsättningar att hitta ett så bra koncept som möjligt. Även om det redan fanns en prototyp 

gjordes konceptgenereringen om från början när examensarbetet började. Detta för att testa 

processen och säkerställa att det inte fanns några koncept som jag missat. Jag började med att 

kategorisera de olika koncept som skulle kunna tänkas finnas. Dessa blev följande varianter.  

 

1. Trasa, duk 

Något liknande en disktrasa eller en tvättlapp med borst eller piggar för rengöring. I mjuka 

plastmaterial eller silikon. 

 

2. Flerdelad  
En variant diskredskapet bestod i flera delar till exempel att borste och skrapa vara separerata 

enheter. 

 

3. Infällbar borst, skrapa (mekanisk lösning)  

Att på olika sätt kunna förlänga diskredskapet för att kunna diska glas eller muggar. Alternativt 

kunna fälla in och gömma vissa funktioner i kroppen. 

 

4. Kropp borst och skrapa 

Detta liknande mest det befintliga konceptet men olika variationer på om fokus låg på 

funktionen i flaskan, borsten eller skrapan 

 

5. Okänt 

Eftersom det skulle kunna finnas ny teknik eller andra lösningar jag inte kände till. Eller att 

någon kombination som jag tidigare inte kunnat föreställa var jag även tvungen att skapa en 

kategori med hitintills okänd lösning. 

 

7.4.1 Utvärdering av den befintliga designen 

Då jag redan hade tagit fram en produkt som jag hade med mig till uppstartsmötet den 27e jan 

så kunde vi redan då diskutera vilka för och nackdelar den befintliga designen hade.  

 

Fördelar 
Skön att hålla i och att använda. 

Formen upplevdes rolig och intressant 

Att den hade utrymme för en liten mängd diskmedel 

 

Nackdelar 
Diskmedelbehållaren gjorde att den blev svårare och 

därmed dyrare att tillverka 

Den är för bred för att kunna rymmas i en stängd Snap 

Box Original. 

Skrapans hörn upplevdes vassa (på figur 14 är dessa 

borta på grund av oaktsam behandling) 

Mycket plast vilket leder till hög vikt för dess storlek.  
Figur 17 Bild på 

prototypen 
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7.4.2 Brainstorming 

Brainstormingen kan delas upp i två omgångar. Den första var tillsammans med handledarna 

och ägde rum under uppstartsmötet den 27e januari. Den andra delen genomfördes av mig 

under designprocessens fjärde steg 

 

Steg 1 

Första brainstormingen tillsammans med handledarna. Under denna session diskuterades olika 

lösningar man skulle kunna använda sig av. De olika konceptvarianterna som återfinns under 

kapitel 7.4 diskuterades. Det kunde under detta möte konstateras att riktningen på den fortsatta 

genereringen skulle ligga på någon form av kropp med strån och skrapa. Vidare diskuterades 

om stråna skulle vara av borst typ eller någon form av silikonbaserad som man kan finna på till 

exempel brödpenslar (figur 18). 

 
Figur 18 strån på brödborste från Rosti27 

Steg 2 

För att inte missa någon lösning valde jag att gå igenom de olika konceptkategorierna. Detta 

gjordes av själv och pågick under en veckas tid. Skisser och bilder på de olika koncepten finns 

det mer om under bilaga 4. Som verktyg under denna del använde jag till största del Skissning, 

Solidworks och lermodeller. 

 

1. Trasa, duk 

Försök gjordes att få till någon form av formbar duk med rengörande egenskaper. Detta visade 

sig dock svårt på grund av främst två orsaker. Dels svårigheten att få bort inbrända diskmedel 

utan att ha en hård plastkant att skrapa med. Detta skulle kunna lösas med att dubbelspruta 

detaljen vilket skulle leda till en för dyr tillverkningskostnad. Svårighet nummer två var att 

hålla duken hygienisk och fri från matrester. 

 

2. Flerdelad 
Här fanns främst två intressanta koncept. 2A och 2B som båda byggde på att man skyddade 

borsten vid samt stängde inne fukten vid förvaring. Dessa visade sig däremot inte kunna diska 

Light My Fires Pack-up-Cup vilket gjorde att detta koncept helt försvann. I och med fler delar 

krävdes även fler verktyg vilket påverkar produktpriset negativt. 

                                                 
27 http://www.nicebuy.dk/rosti-bage-grill-pensel.htm 2013-06-23 

http://www.nicebuy.dk/rosti-bage-grill-pensel.htm
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Figur 19 Exempel på flerdelat koncept (2B) 

 

3. Infällbar borst, skrapa (mekanisk lösning)  

Här innefattas ofta någon typ av gångjärn eller en rörelse för användning. Det fanns vissa goda 

idéer men ofta ledde dessa till komplicerade tillverkningsmetoder och formspråk som låg 

utanför Light My Fires.  

 

4. Kropp med borst och skrapa 

Under denna kategori fanns det flest koncept. Anledningen till det var att det passade in på 

företagets linje om att vara low-tech och med intuitivt formspråk. Nackdelar var att borsten var 

oskyddad och synligen vilket påverkar designen av borsten. 

 

 
Figur 20 Koncept 4A 

5. Okänt 

Jag försökte hitta olika lösningar som sträckte sig utanför tidigare koncept. Ett exempel är 

någon form att vätskeabsorberande medium som absol. Men på grund av negativ 

miljöpåverkan och tung vikt som några få exempel valdes denna kategori bort så länge. 
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7.5 Utvärdering av koncept 

Konceptet som tillslut blev det som vi valde att bygga vidare syns på figur 18. Även kallat 

koncept 4K.  

 
Figur 21 Grundkoncept 

Anledningen till att valet föll på koncept 4K var främst följande anledningar: 

 Kunde rengöra samtliga av Light My Fires produkter. 

 Lekfull och intuitiv design. 

 Rymdes i SnapBox Original 

 Låg vikt 

 Går att formspruta i ett skott 

 

Inga verktyg behövde användas. Beslutet fattades i diskussion med företaget. 

Det nya konceptet är mer att betrakta som en plattform för fortsatt utveckling.  

7.5.1 Utveckling av koncept 

För att vidare kunna ta fram en slutgiltig produkt behövde fler frågor analyseras och fastslås.  

 

 
Figur 22 Skiss på vilka designfrågor som fanns 

 



26(35) 

Bredd på skrapan 
Hur bred behöver skrapan vara för effektiv användning? Hur bred får den vara sett från de 

tidigare utsatta rumsliga begräsningarna? Efter vissa praktiska studier fastslogs att bredden på 

skrapan inte får understiga 20mm då den skulle bli för smal och ineffektiv i sitt syfte. Den fick 

inte heller överstiga 28mm då den inte längre skulle kunna användas i Pack-up-Cupen.  

 

Funktioner 
Ett av företagets uppsatta krav var multifunktion. Brainstorming ledde till följande förslag på 

funktioner. 

 

Handtag Anordning för att användning som handtag till kastruller 

Skaft Anordning för fäste av pinne för att få ett skaft för bättre åtkomlighet 

Diskmedel Behållare för diskmedel 

Karbinhake Ögla för att fästa en karbinhake 

Flöte Anordning för att kunna fästa en fiskelina 

Snöre Fäste för lina att ha runt handleden vid diskning i strömma vatten. 

 

För att uppfylla företagets krav om att kunna diska samtliga produkter i sortimentet krävdes 

någon form av skaft för att nå ner i Pack-up-cup. Detta syntes tydligt vid en enklare simulering 

(fig.23) av diskning i aktuell kopp.  

 

   
Figur 23 (Simulering av diskning i Pack-Up-Cup) 

Figur 24 Grandpa´s FireFork med monterad pinne28 

 

Skaft som fastslogs som en rolig lösning som spelar på människors uppfinnerikedom. 

Dessutom är detta en funktion som tidigare fanns på en av Light My Fires tidiga produkter (se 

figur 24). Vilket skulle göra att den nya produkten lättare skulle bli accepterad in i 

produktfamiljen. I och med att behovet av montering av pinne blev jag tvungen att ta bort 

funktionen och diskmedel då denna krävde mer utrymme än vad som fanns kvar på 

diskborsten.  De övriga mindre funktionerna kan fastslås först vid bättre kännedom om 

utformning. 

 

                                                 
28 http://download.lightmyfire.com/cart.php?load=77ae90267a487783671c9571790a18e6 2013-06-23 

http://download.lightmyfire.com/cart.php?load=77ae90267a487783671c9571790a18e6
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Utformning och placering av logotype och märken 

Från företaget fanns två punkter på kravlistan som berörde det här området.  

 Rymma LMF logo, Made in Sweden och nödvändiga symboler. 

 Gå att trycka och märka 

 

Exempel på logotypplacering syns på figur 25.  

 
Figur 25 Två exempel på placering av företagets logotype 

 

Symbolerna placerades på undersidan fenan där de inte är direkt iögonfallande. Ett problem 

med placeringen som bör poängteras är att dessa hamnar mitt i delningslinjen som i sin tur kan 

medföra problem vid formning. Lösning med rörlig kärna kan behövas. 

Trycket printas i efterhand vilket då inte påverkas av delningslinjen. Detta hamnade på 

ovansidan för att synas väl vid marknadsföring och profilprodukter. 

 
Figur 26 Bilder för exempel på placering för Tryck och plastsymboler 

 

 

Borstens placering 

Var, hur tätt och hur djupt borsten skulle sitta bestämdes till stor del av vilka vilken typ av 

borst man väljer. Detta visade sig svårt att fastslå innan man tagit fram prototyper. Men ett 

riktvärde enligt Jonas Nymark på Starks borstfabrik är ett borrdjup mellan 5-10mm. Detta 

ställer lite krav designen då det erfordras tillräckligt med ämne att borra i utan hålen blir 

genomgående.  

Tryck Symboler 
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7.6 Besluta koncept 

Att hitta en lösning direkt utan att utföra tester var omöjligt då så mycket av produkten byggde 

på känsla och praktiskt användande. Därför beslutades att ett antal varianter skulle tas fram för 

utskrift i en 3D-skrivare.  

7.6.1 Val av material 

Materialet kommer även det i viss mån få testas fram under nästa fas men idag tillverkas många 

diskborstar i PP. Fördelarna med PP är bland annat att lågt materialpris och icke 

fuktabsorberande, vilket är två viktiga egenskaper för produkten. Light My Fire tillverkar idag 

bland annat delar av Mealkit 2.0 och Snap Box Original i PP vilket förenklar infärgning av den 

nya produkten. 

7.6.2 Valda koncept 

Nedan stående tre koncept blev de som senare ska tillverkas, borstas och utvärderas. Ritningar 

med mått finns som bilaga 5 

 

 
Figur 27 Koncept 4K1 

 
Figur 28 Koncept 4K2 

4K1  

Bygger på 4K-konceptet med 

20mm skrapa och ett snäppe som 

är tänkt att kunna spänna fast en 

pinne med hjälp av elasticiten i 

plasten 

4K2  

En skrapa på 28mm och ett gängat 

cylindriskt hål för montering av 

pinne 
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Figur 29 Koncept 4K3  

7.6.3 Beräkningar 

För att kontrollera hur plasten deformerades vid den töjningen som en montering av en för stor 

pinne kunde innebär gjordes vissa simuleringar i SolidWorks. Dessa simuleringar gjordes på 

4K1 och 4K2. Tyvärr klarade inte solidworks av att göra beräkningarna på 4K3 trots flera 

försök och ändringar i modellen. Ingen av beräkningarna har hänsyn tagits till den försvagning 

som borrhålen till borsten kan utgöra. Färgerna visar sträckgräns enligt Von Mises. Materialet 

som är valt är PP copolymer och har en elasticitetsmodul på 896MPa och en brottgräns på 

27,6MPa 

 

 
Figur 30 Belastning på 4K1 

 
Figur 31 Belastning på 4K2 

4K3 

Skrapa på 28mm. 

Rundare nertill och den cylindriska 

gängan går in från fenan istället för 

fronten som på 4K2 

4K1 

Visar att även om man skulle sätta 

i en så stor pinne som möjligt 

skulle kroppen fortfarande hålla 

ihop.  

4K2 

Simuleringen visade att hålet 

kunde expandera med en diameter 

som mest på 6mm vilket är svårt 

att uppnå med enbart handkraft 
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8. Resultat 

Genomgående i arbetet har jag i största möjliga mån försökt att vara så kundfokuserad som 

möjligt. Jag anser att jag tagit fram en konceptplattform som företaget kan gå vidare med. 

Tillsammans med företaget kan vi förhoppningsvis skapa en produkt som Light My Fire känner 

har en naturlig plats i deras befintliga sortiment. Nedan visas några renderade bilder på 4K med 

olika konfigureringar. Diskborsten är tänkt att kunna tillverkas i samtliga av företagets 

befintliga produktfärger. Borsten är i exemplet nedan vald till mörkgrå för att matcha företagets 

gråa färg som återfinns på bland annat Snap Box Original, Swedish Firesteel 2.0 och Mealkit 

2.0. Det skulle även kunna vara en annan färg för ökat färgintryck hos användaren. 

 

 
Figur 32 Exempel på hur produkten kan se ut 
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Nedan är den ny produkten placerad med de befintliga för att lättare kunna avgöra om 

produkten fungerar i sammanhanget eller inte.  

Ritningar på de tre olika varianterna finns under bilaga 5. 

 
Figur 33 Bild på produkterna tillsammans med diskborsten 

8.1 Användande 

Diskenheten är tänkt att kunna användas lika väl som ett handhållet verktyg som tillsammans 

med en, av användaren tillverkad, pinne. Pinnen ska då fungera som handtag för att kunna 

diska trånga artiklar som glas eller muggar. Pinnen fästes i 4K2 och 4K3 genom att skruvas i 

med den cylindriska gängan. I 4K1 kan pinnen istället ”snäppas” fast i fästet.  

 
Figur 34 Snitt av den cylindriska gängan 
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9. Analys 

Att valet tillslut blev en mjukt formad diskborste som svar på frågan hur man bäst gör rent 

matartiklar utomhus beror på många faktorer. Det viktigaste är att användaren vet hur den ska 

användas och vad den ska användas till redan i butik. Men att den dessutom är kostnadseffektiv 

att tillverka, går att använda många gånger och uppfyller de flesta av företagets krav bidrar 

givitvis. Nedan har jag fört in företagets 7 budord och svarat på hur jag anser mig löst dessa.  

 
1. Our products must be our best spokesmen. 

Diskborsten förmedlar företagets lusta att upptäcka samt med dess mjuka form skapar den ett 

intresse hos användaren att vilja tas upp, utforskas och användas. Allt detta leder till en stark 

produkt som står sig lika bra själv som tillsammans med de andra produkterna. 

2. We make outdoor products that work in the city – not the other way around. 

Med den kompakta formen och produktens låga vikt gör att den har kvar sitt fokus på att 

användas av de som själva transporterar sin packning. 

3. Every product must have cross-over potential 

Den nya produkten kan precis lika väl användas i ett lägenhetskök, som i en husvagn, som 

under en fjällvandring.  

4. Every product must create its own niche 

Även om diskborsten passar in i företagets sortiment skapar den sin helt egna marknad. Detta 

då syftet med produkten starkt skiljer från de övriga i produktsortimentet. 

5. If it´s been done before, it´s not for us. 

Idag finns endast ett fåtal diskborstar ämnade för friluftsliv. De få som finns är däremot inte 

lika tilltalande att använda i hemmet som den nyutvecklade diskborsten. 

6. If it doesn´t make you smile think twice 

Färgkombinationer tillsammans med den runda och vänliga formen gör att man blir glad när 

man ser produkten. Detta är givitvis subjektivt. 

7. If it can´t be made in Sweden think three times 

Det finns inget som tyder på att produken inte skulle kunna tillverkas i Sverige. 

Formsprutningen är enkel och borstmonteringen kan utan problem köpas in som tjänst hos 

någon av Sveriges borsttillverkare. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 

Projektet har varit intressant och givande. Uppdraget har gett en tydligare förstålse i 

komplexiten som det innebär att ta fram en ny produkt. Vilka enorma resurser som behövs för 

att lansera en produkt på marknaden och den långa ledtiden från idé till serietillverkning. 

10.1 Projektet 

Målet med det här projektet har varit att ta fram ett eller fler koncept av en ny typ av nischad 

diskborste åt Light My Fire. Jag anser att projektet är lyckat i det hänseendet. Vad 

uppdragsgivaren tycker kan jag inte säga i skrivande stund då handledaren har semester.  

10.2 Reflektioner 

I arbetet har jag använt mig designprocessenens steg som. Jag tycker att grundstrukturen i 

lösningsmetodiken har varit lätt att tillämpa. Däremot upplever jag att den kronologiska 

ordningen i stegen snabbt flyter ihop. Det blir snarare skissning av alla steg samtidigt då allt är 

invävt i varandra. Jag har försökt att anpassa processen och rapporten efter detta arbetssätt 

enligt bästa förmåga. Om jag lyckats får läsaren avgöra.  

 

Jag är medveten att jag i genomförande aldrig utför en DFM som jag skriver om i teorikapitlet. 

Detta då jag ansåg detta överflödigt då att designa för tillverkning anser jag är ett självklart 

tänk för all produktframställning.  

 

Ett litet problem har varit svårigheten att kunna ha fysiska möten där man kunnat gå igenom 

resultat och stämma av speciellt på den korta tid som detta arbete sträcker sig. Tittar jag på 

bilden där jag monterat in den nya borsten (figur 34)syns det att den inte riktigt passar in. Detta 

kan gå att rätta till efter diskussion med företaget.  

 

Även om modellen påminner om konceptet jag utgick ifrån är den ritad helt från början och är 

en bättre uppbyggd modell i Solidoworks. Renare ytor och mycket lättare att göra ändringar på. 
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10.3 Rekommendationer 

Även om konceptet ser bra ut i ett ritprogram är känslan och uppfattningen av produkten 

avgörande för den här typen av handhållen produkt. Detta är omöjligt att avgöra innan 

prototyper är framtagna. För att ta reda på om diskborsten som är en produkt som ska finnas 

med i ett framtida produktsortiment hos uppdragsgivaren behöver frågor enligt figur 35 

besvaras 

 
Figur 35 rekommenderade frågeställningar 

 

Nedan tas några frågor upp som det fortsatta arbetet rekommenderas att behandla. 

 

Modell: Hur upplevs produkten? Hur fungerar fastsättningen av pinnen? Är det några 

funktioner som saknas? 

Borst: Hur mjuk eller hård ska borsten på produkten vara? Ska borsten vara av gjuten eller 

eftermonteras? Hur djupt ska borsten sitta? Hur tätt eller glest ska borsten sitta för att uppnå 

önskad känsla? 

Produktion: Vilken produktionsteknik ska användas? Vad skulle det kosta att starta upp en 

fullskalig produktion? När får man lönsamhet i produkten? 
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Bilaga 1 Produktsortiment 

Visar Light My Fires kompletta sortiment. Detta är uppdelat i två delar. Wild Kitchen 

Collection är allt man behöver för att äta en måltid ute, eller inne. 

Sparking Fire Collection finner man produkter för att tända eld och laga mat över eld. 
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Bilaga 2 projektplan 



3 

 

Bilaga 3 gantt 



4 

 

Bilaga 4 Koncept 
Samling av de koncept som togs fram under konceptgeneringen. Även en snabb förklaring 

varför konceptet valdes bort. 

 

 
2A Saknar skrapa 

 

 
2B med borst ute och inne. 2-delad, dyr att tillverka, når inte ner i koppar 

 

 

3A Mekanisk, komplicerad och dyr att tillverka 
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3B Mekanisk, komplicerad och dyr att tillverka. Svårt att nå ner i koppar 

 

 
3C Mekanisk, komplicerad och dyr att tillverka. För mycket detaljer för att passa in i 

formspråket 
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3D Många rörliga delar, kan formas i ett skott, kan blir för mycket för LMFs designspråk 

 

 
4A Svårt att nå ner i koppar. Många rörliga kärnor erfordras i verktyget 

 

 
4B Saknar skrapa. Svårt att borsta väggarna i koppar. 
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4C Påminner om 4K1 

 

 
4E Försök till att få in trekanten. Svår att greppa, långsmal och svår att jobba vidare med. 

 

   
4F För lite material att borsta i på sidorna och kantig
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4J Svår att borsta sidorna med, väl mycket detaljer för att kunna passas in i LMFs design 

 

 
4K Profilen som den konceptplatformen senare byggdes på 

 

 
4L Svårt att diska i botten, kantig och icke så attraktiv. 
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Bilaga 5 Ritningar 
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