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ABSTRACT 
To prevent damage to the cabin crew an optimal coffee- and teapot in a number 

of aspects in airline catering was developed, so called “SAS-kannan”. It was 

launched in 1980 and has been manufactured in over 300 000 copies, which has 

worn out the mold and it is in need of replacement. The mold is advanced and it 

will be expensive to manufacture a new one. August Lundh who is the 

manufacture of “SAS-kannan” today, want to develop a new product for serving 

drinks with a cost-effective manufacturing. It should involve the positive qualities 

on the “SAS-kannan” and be adapted to today's airline catering. 

The objective of the thesis was to develop an ergonomic and functional product 

for serving cold drinks with cost-effective production and the adaptation to 

today's storage trolleys on aircrafts. 

The research began with a comprehensive theoretical framework consisting of 

scientific articles and academic approved books. Interviews were made to 

complement the theoretical framework and primary data was collected. All the 

gathered information was examined in the next step to ensure the validity and 

reliability. A case study was conducted at August Lundh by a product development 

that was based on the examined information. To do more detailed tests 3D-

printings were created of each development. 

The result was a pitcher that is designed to enable an uncomplicated and 

ergonomic use. It is also adapted for efficient and stable storage in the ATLAS-

boxes, easy filling of the beverage and washing. The pitcher holds 1.5 liters and is 

a perfect combination of the number of servings, refills of the pitcher and a low 

weight. The pitcher is made with injection molding and is made out of the Bisfenol 

A free plastic Tritan. 

The grip is designed to give the pitcher an ergonomic use for different sized hands 

and it is symmetrical to allow equal use of both left and right handed. The spout 

provides a controlled and even beam, and a drip free serving by cutting the beam 

properly. The spout is designed so that the pitcher only needs to be tilted 90 

degrees from an upright position to be emptied. The lid is a separate part which is 

put on the pitcher with press-fit and it helps to control the beam during serving 

and to prevent spills in case of turbulence. 

The authors believe that the objective has been accomplished by a thorough 

theoretical framework and an empirical study through interviews and a case study. 

Keywords: product development, flight catering, ergonomics, “SAS-kannan”, 3D- 

printers, juice pitcher, serving, drip free, stability, Tritan, injection molding, 

SolidWorks 
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SAMMANFATTNING 
För att förhindra skador på kabinpersonal utvecklades SAS-kannan som var en 

optimal kaffe- och tekanna i ett flertal aspekter inom flygcatering. Den lanserades 

på 1980-talet och har idag tillverkats i över 300 000 exemplar vilket har medfört 

att formverktyget blivit slitet och är i behov av att bytas ut. Det befintliga 

formverktyget är avancerat och det blir dyrt att tillverka ett nytt. August Lundh 

som idag tillverkar SAS-kannan vill därför utveckla en ny produkt för servering av 

dryck med en kostnadseffektiv tillverkning. Den ska kunna jämföras med SAS-

kannans positiva egenskaper och vara anpassad för dagens flygcatering. 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en ergonomisk och funktionell produkt 

för servering av kall dryck med kostnadseffektiv tillverkning samt anpassning till 

dagens förvaring i serveringsvagnar på flygplan. 

Forskningsprocessen påbörjades med en omfattande teoretisk referensram 

bestående av vetenskapliga artiklar och akademiskt godkända böcker. Intervjuer 

gjordes för att komplettera den teoretiska referensramen och primärdata 

samlades in. All insamlad information granskades i nästa steg för att säkerställa 

validiteten och reliabiliteten. En fallstudie utfördes hos August Lundh i form av en 

produktutveckling som var baserad på den granskade informationen. För att 

kunna göra utförligare tester skapades 3D-utskrifter av varje utveckling. 

Resultatet blev en kanna som är utformad för att möjliggöra en enkel och 

ergonomisk användning. Den är även anpassad för effektiv och stabil förvaring i 

ATLAS-lådor, enkel påfyllning av dryck samt rengöring. Då kannan rymmer 1,5 liter 

ger det en perfekt kombination av antal serveringar, påfyllningar av kannan samt 

en låg vikt. Kannan är formsprutad och är tillverkad i den Bisfenol A-fria plasten 

Tritan. 

Greppet är utformat för att ge kannan en ergonomisk användning för olika stora 

händer och är symmetrisk för att möjliggöra lika användning av både höger- och 

vänsterhänta. Pipen ger en kontrollerad och jämn stråle samt en droppfri 

servering genom att skära av strålen ordentligt.  Pipen är utformad så att kannan 

endast behöver vinklas 90 grader från upprätt läge för att kunna tömmas. Locket 

är en separat del som sätts på kannan med presspassning och hjälper till att 

kontrollera strålen under servering samt förhindra spill vid eventuell turbulens. 

Författarna anser att syftet har uppfyllts genom att en grundlig teoretisk 

referensram och en empirisk studie genom intervjuer och en fallstudie utfördes. 

Nyckelord: produktutveckling, flygcatering, ergonomi, SAS-kannan, 3D-skrivare, 

juicekanna, servering, droppfri, stabilitet, Tritan, formsprutning, SolidWorks 
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Jan Frohm har alltid funnits till hands med svar på våra frågor och tagit sig tid att 

hjälpa oss. Han har handlett oss genom både rapportskrivning och 

utvecklingsprocess. Tack! 
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1. INLEDNING 
Rapporten presenterar ett examensarbete som utförts av två studenter på 

Mälardalens högskola. Arbetet innefattar en omfattande teoretisk referensram 

som sedan används som grund till en fallstudie hos företaget August Lundh.  

1.1. Bakgrund  
Före 1980-talet serverades dryck ur en droppfri kanna i rostfritt stål som hade en 

klassisk rund form. Kannan vägde 2,5 kg när den var fylld, vilket var för tungt och 

ledde till att personalen fick belastningsskador i axlar och armar.  Handtaget satt 

långt ifrån kannans tyngdpunkt och medförde belastning på hand, arm och 

handled. För att förhindra dessa skador utvecklades en kanna som var en optimal 

kaffe- och tekanna i flera aspekter och som idag används av ett flertal flygbolag. 

Denna kanna kallas SAS-kannan och är framtagen av formgivaren Maria Benktzon 

och ergonomiexperten Sven-Eric Juhlin (Pagold, 2006). Se Bilaga 1 för SAS-kannans 

designprocess. Plastföretaget August Lundh har idag ett befintligt sortiment av 

kabinserveringsutrustning som är anpassat mot flygcatering och år 2010 tog de 

över tillverkningen av SAS-kannan (August Lundh AB, 2015). 

1.2. Problemformulering 
SAS-kannan har tillverkats i över 300 000 exemplar vilket har medfört att 

formverktyget blivit slitet och är i behov av att bytas ut. Det befintliga 

formverktyget är väldigt avancerat och det blir därför väldigt dyrt att tillverka ett 

nytt.  Kannan är heller inte anpassad efter dagens serveringsvagnar och August 

Lundh vill därför utveckla en ny, ergonomisk och funktionell produkt för servering 

av dryck med en kostnadseffektiv tillverkning. Den ska kunna jämföras med SAS-

kannans positiva egenskaper men även vara anpassad för dagens flygcatering 

(Wall, 2015; Jonson, 2009). 

För att se kraven som är ställda på produkten se kravspecifikation i Bilaga 2. 

1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en ergonomisk och funktionell produkt 

för servering av kall dryck med kostnadseffektiv tillverkning samt anpassning till 

dagens förvaring i serveringsvagnar på flygplan. 
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1.4. Frågeställningar  
För att säkerställa att syftet kan uppfyllas och för att leda projektet i rätt riktning 

formades åtta stycken frågeställningar. 

1. Hur ska produkten vara utformad för att medge en droppfri servering?  

2. Hur stor volym ska produkten ha för att kunna medge maximalt antal 

serveringar utan att bli för tung för användaren och även passa befintliga 

dryckesförpackningars innehållsmängd? 

3. Vilka mått ska produkten ha för att effektivt kunna förvaras i serveringsvagnar? 

4. Var ska produktens tyngdpunkt sitta för att bli stabil och ergonomisk?  

5. Hur ska produkten bevara temperaturen av drycken? 

6. Hur ska produkten vara utformad för en optimal ergonomisk användning? 

7. Hur ska produkten vara utformad för att kunna tillverkas med kostnadseffektiv 

formsprutning?  

8. Hur ska produkten vara utformad för att medge bra produktsemantik och hög 

affordance? 

1.5. Projektavgränsningar 
Examensarbetet är på avancerad nivå och motsvarar 30 högskolepoäng. Då 

arbetet sker på helfart innefattar det 40 timmar i veckan under perioden 1 

september – 15 januari. Arbetet går ut på att undersöka befintlig information och 

därefter upprätta en teoretisk referensram till hur en ergonomisk och funktionell 

produkt för servering av kall dryck på flygplan ska utvecklas. Den teoretiska 

referensramen ska sedan ligga som bas för en fallstudie hos August Lundh. 

Fallstudiens resultat kommer att presenteras i form av en fullt fungerande 

prototyp i form av en 3D-modell och ritningar. Ritningarna som presenteras är 

måttsatta med de viktigaste huvudmåtten. Uppdragsgivaren kommer att ha 

tillgång till 3D-modellerna och kommer då inte behöva fullständiga ritningar. 

August Lundh är ett företag med egen produktion vilket kräver en anpassning 

utefter deras kompetens och maskinpark. Enligt företagets önskemål kommer 

formsprutning användas som tillverkningsmetoden med plasten Tritan då det är 

den bästa ersättaren till plasten Polykarbonat som SAS-kannan tillverkas i idag. 

Dessa val kommer att finnas i åtanke under arbetets gång. Ingen kostnadskalkyl 

ska göras då företagets kompetens redan täcker det området.  

Huvudsyftet i detta arbete är att produkten ska användas till servering av kall dryck 

och därför kommer fokus att ligga på det.  För att nå en bredare målgrupp och att 

utöka användningsområdet kommer även servering av varm dryck finnas i åtanke 

men inte prioriteras. 
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Scandinavian Airlines System (SAS) använder sig idag utav serveringsvagnar med 

ATLAS-lådor med måtten 110x370x250 mm, se Figur 1 (August Lundh AB, 2015). 

Därför har författarna valt att endast anpassa produkten för denna typ av 

förvaring då det är SAS som har beställt denna kanna från August Lundh. 

 

 

  

Figur 1 - ATLAS-låda (August Lundh AB, 2015) 
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2. METOD - FORSKNINGSPROCESS 
Forskningsprocessen som använts i detta arbete beskrivs först överskådligt och 

därefter beskrivs litteraturstudie, empiri och granskning av metod mer detaljerat.  

Olsson och Sörensen (2011) nämner fyra viktiga punkter som bör tillämpas i en 

forskningsprocess och dessa har funnits i åtanke under hela arbetet. 

 Både kvalitativ och kvantitativ forskning måste präglas av objektivitet för att 

vara trovärdig.  

 Ställningstagande och slutsatser ska visa på en saklig argumentation. 

 Forskaren ska redogöra för de teorier som präglar forskningen och 

argumentationen ska kunna förstås av andra forskare.  

 Forskningen ska genomföras systematiskt och ha som mål att vinna ny 

användbar kunskap. 

Den tillämpade forskningsprocessen är illustrerad i Figur 2 nedan. Den är utformad 

med inspiration från Wetters (u.d.) process som är uppdelad i fem steg:  

1. Problem – Forskningsområde och frågor. 

2. Teori – Vad har andra gjort inom detta område? 

3. Egen teori – Välj teori för att tolka resultatet eller lösa problemet. 

4. Empiri – Testa och tillämpa teorin i verkligheten. 

5. Bidrag – Nya teorier. 

 

Figur 2 - Visualisering av forskningsprocess 

Inledningsvis började examensarbetet med en projektplanering. I det steget ingick 

det att upprätta en tidsplan samt att definiera projektet med hjälp av syfte och 

frågeställningar. Därefter påbörjades en omfattande teoretisk referensram 

bestående av vetenskapliga artiklar och akademiskt godkända böcker. Intervjuer 

gjordes för att komplettera den teoretiska referensramen och primärdata 

samlades in. Metoden som användes för att samla in all information granskades i 

Projektplanering

•Tidsplan

•Definition av projekt
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rapporter
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•Reliabilitet 
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nästa steg för att säkerställa validitet och reliabilitet. En fallstudie utfördes hos 

August Lundh i form av en produktutveckling som var baserad på den insamlade 

informationen. Resultatet av fallstudien analyserades, slutsatser drogs och 

rekommendationer gavs. 

Under arbetets gång hölls ett flertal möten med handledare som var insatta i 

projektet. En handledare från högskolan stöttade den vetenskapliga processen 

medan en annan handledare från företaget handledde för att fallstudien skulle 

fortgå åt önskat håll.  

2.1. Teoretisk referensram 
Väl valda nyckelord styrde vilken litteratur som samlades in och lästes. 

Nyckelorden användes till att hitta relevanta akademiskt godkända artiklar, 

rapporter och böcker. Sökmotorer som användes var: 

 Google scholar 

 DiVa 

 Mälardalens högskolebibliotek 

Nyckelorden som användes var främst: ergonomi, universaldesign, fysisk 

belastning, arbetsmiljö, antropometri, handtag, grepp, neutral handledsposition, 

kraftgrepp. vätsketemperatur, optimal dricktemperatur, vätskepåverkan av luft, 

stabilitet, tyngdpunkt, turbulens, droppfri pip, utveckling av kanna, pip, friliggande 

pip, ”Teapot effect”, SAS-kannan, semiotik, produktsemantik, affordance, 

formgivning, funktionell design, plasttillverkning, formsprutning, formverktyg, 

livsmedelgodkända plaster, Bisfenol A, Polykarbonat, Tritan, Polyetylentereftalat, 

Styrene acrylonitrile resin, Polypropen, catering, kvalitet, flygplanscatering och 

tågcatering. Se kapitel 3 för att få en tydligare bild av vilka nyckelord som har 

genererat vilken information.  

För att vara källkritisk utvärderades informationen utefter Thuréns (2013) 

metoder, se avsnitt 2.3.2.  

2.2. Empiri 
Efter att litteraturen var insamlad fylldes luckor i informationen med primärdata 

genom intervjuer.  

2.2.1. Intervjuer 

Ostrukturerade kvalitativa intervjuer gjordes med väl uttänka frågor som även 

kompletterades med följdfrågor utefter svaren som gavs. För att få ett så bra 

intervjuresultat som möjligt planerades alla faser från början, även hur intervjun 
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skulle analyseras och verifieras när den var slutförd. Enligt Olsson & Sörensen 

(2011) skulle tre viktiga saker finnas i åtanke under intervjun där intervjupersonen: 

 skulle känna sig viktigt och hörd samt få tala till punkt 

 skulle vara pålitlig och inte påverkad av en mängd ovidkommande faktorer  

 skulle ge de svaren som intervjuaren frågar efter  

Maria Benktzon 

Maria Benktzon en känd formgivare och en av skaparna till SAS-kannan vilket är 

anledningen till varför hon intervjuades. Författarna ansåg att hon hade stor 

kunskap både kring utveckling av en ergonomisk och funktionell produkt för 

servering till flygplanscatering och allmän kunskap om formgivning. Intervjun hölls 

den 30 september på företaget Verydays kontor i Bromma. Den pågick i 60 

minuter där frågor ställdes kring SAS-kannans utveckling och bemötande. 

Generella frågor kring hennes erfarenheter till utveckling av produkter ställdes 

också. Se sammanfattad intervju i Bilaga 3. 
Johan Moberg 

Johan är fysioterapeut på Mälardalens högskola och har stor kunskap inom skador 

och ergonomi. Författarna har följt de ergonomiska riktlinjer som framgick i den 

teoretiska referensramen under utvecklingen av greppet och kan inte hitta något 

som talar negativt om det. Anledningen till varför Johan intervjuades var för att få 

en bekräftelse på att det framtagna greppet på kannan i fallstudien inte bryter mot 

några ergonomiska riktlinjer. Intervjun hölls den 4 december på Mälardalens 

högskola i Eskilstuna. Den pågick i 60 minuter där frågor om hans bakgrund och 

kannans ergonomi ställdes samt att Johan undersökte ett par av de utskrivna 3D-

modellerna. Se sammanfattad intervju i Bilaga 4. 

2.2.2. Fallstudie 

Fallstudien utfördes som en produktutvecklingsprocess med fokus utifrån 

metoder och den teoretiska referensramen.  

Enligt Ullman (2010) finns det fem steg i en produktutvecklingsprocess:  

1. projektplanering 

2. analys 

3. konceptuell design 

- konceptgenerering 

- konceptutvärdering 

4. produktutveckling 

- produktgenerering 

- produktutvärdering 

5. produktsupport 
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Enligt Ulrich och Eppinger (2012) finns det sex stycken faser: 

1. planering 

2. konceptutveckling 

3. övergripande design 

4. detaljdesign 

5. test och förfining 

6. produktion  

Den metod som är mest tillförlitlig är en metod som passar frågeställningarna bäst, 

fungerar med uppdragsgivarna, ger minsta möjliga bortfall, inte snedvrider 

uppgifterna och författarna behärskar (Kylén, 2004). I denna fallstudie tillämpades 

en kombination av Ullmans samt Ulrich och Eppingers produktutvecklings-

processer. Författarna ansåg att det blev en passande och tillförlitlig process för 

denna fallstudie, se Figur 3. 

 

 

 

Figur 3 - Produktutvecklingsprocessen 

2.3. Granskning av metod 
För att säkerställa att de metoder som användes gick till på rätt sätt samt att den 

information som togs fram var användbar kontrollerades validitet och reliabilitet 

med hjälp av nedanstående punkter.  

2.3.1. Validitet 

För att fastställa att intervjufrågor har hög validitet ska enligt Ahmadzadeh (2014) 

fyra stycken riktlinjer användas när de utformas.  
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1. Definiera och lista alla specifika mål och forskningsfrågor inom arbetet. 

2. Gå in i detalj i de definierade forskningsfrågorna och lista alla relaterade frågor 

som ska svaras på genom arbetet. 

3. Ta varje forskningsfråga som listades i steg två och ta reda på vilken 

information som krävs för att kunna besvara de frågorna.  

4. Formulera frågor för att kunna få fram denna information.  

Intervjufrågorna testades innan den faktiska intervjun för att säkerställa att 

frågorna ställdes på det sätt som krävdes för att få fram önskad information 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

Enligt Kylén (2004) är det viktigt att ställa sig nedanstående frågor för att fastställa 

hög validitet kring datainsamlingen: 

1. Har informationen som behövs för att uppfylla syftet för uppdraget givits? 

2. Saknas information som skulle göra undersökningens resultat mer 

användbart? 

3. Är informationen som presenteras relevant för uppdraget? 

2.3.2. Reliabilitet 

Samtidigt som intervjun upprättades enligt riktlinjerna ovan fanns nedanstående 

fyra punkter som enligt Kylén (2004) ska finnas i åtanke för att säkerställa hög 

reliabilitet. 

1. Frågorna ska vara enkla att besvara. 

2. Svaren ska vara entydiga och bara kunna tolkas på ett sätt. 

3. Upprepas frågorna ska svaren i stort sett bli detsamma. 

4. En individs svar inom ett område ska vara homogena, de ska peka åt samma 

håll.  

För att säkerställa att datainsamlingen är framtagen på ett tillförlitligt sätt 

användes Thuréns (2013) fyra kriterier. 

Äkthet – ”Källan ska vara det den utger sig för att vara” (Thuréns 2013, 7). 

Den använda litteraturen kontrollerades kritiskt. Det första som gjordes när en 

text hittades var att kolla hur många gånger och i vilken typ av text den var citerad. 

Hade den varit citerad i många vetenskapliga texter var det en första indikation 

om äkthet. Nästa steg var att kontrollera vad andra författare skrev om liknande 

ämnen och vad de dragit för slutsatser. Om flera författare hade kommit fram till 

liknande slutsats ökade tillförlitligheten till litteraturen.  

Tidssamband – ”Ju längre tid som det har gått mellan en händelse och källans 

berättelse om denna berättelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan” 

(Ibid.). 
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Källorna som användes innehöll aktuell information från 2000-talet. Enstaka källor 

var äldre men författarna ansåg att de fortfarande innehöll aktuell information. 

Oberoende – ”Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller 

ett referat av en annan källa. Vittnen ska inte ha varit utsatta för påverkan” 

(Thuréns 2013, 8). 

För att minimera risken att källan skulle vara påverkad av utomstående faktorer 

användes grundkällan till informationen. I enstaka fall användes sekundära källor 

som ändå ansågs vara pålitliga enligt ovanstående punkter. 

Tendensfrihet – ”Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk 

bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller 

andra intressen av att förvränga verklighetsbilden” (Ibid.).  

För att säkerställa att källan gav en korrekt bild av verkligheten valdes opartiska 

källor. Författarna var även opartiska under arbetsgången och försökte att inte 

lägga några värderingar i arbetet.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel redovisas den insamlade information som var relevant för arbetets 

områden. Alla källor hade hög reliabilitet och var enligt författarna tillförlitliga.  

3.1. Ergonomi för arbetsplats och produkter 
Nyckelord: ergonomi, universaldesign, fysisk belastning, arbetsmiljö samt 

antropometri. 

En arbetsplats som är dåligt anpassad kan ha en negativ inverkan på arbetarens 

hälsa, säkerhet och välbefinnande samt på arbetets kvalitet och effektivitet. Det 

är därför viktigt att utgå ifrån människans anatomiska och fysiologiska 

förutsättningar när en arbetsplats skapas (Pheasant & Haslegrave, 2006). Kroppen 

kan ta skada vid en ojämn fördelning av rörelse, belastning och vila, det är därför 

viktigt att ha vikt, frekvens, storlek och hur länge belastningen pågår i åtanke 

(Schell & Lorenz, 1998). Vid låsta arbetsställningar samt repetitiva och belastade 

armrörelser finns det ett flertal studier som visar en ökad risk för smärta kring 

nacke och skuldror. Holmström, et al. (1999) nämner tre huvudtyper på fysiska 

belastningar som påverkar kroppen negativt: 

 Höga belastningar vid enstaka fall.  

 Måttliga till höga belastningar vid upprepande fall.  

 Mycket låga eller låga belastningar under en längre tid.  

Samhälle och företag får idag betala stora summor pengar för sjukskrivningar som 

beror på arbetsrelaterade belastningsskador och dess följder. Det finns därför 

många positiva anledningar för samhälle, arbetsgivare och arbetstagare att skapa 

en ergonomisk arbetsplats (Lewis & Mathiassen, 2013). 

Att ha ergonomi i åtanke under en produktutvecklingsprocess kan ge stora 

konkurrensfördelar på marknaden eftersom användaren idag förväntar sig och 

kräver allt mer användbarhet av sina produkter (Green & Jordan, 1999). För att 

göra en produkt ergonomisk är det enligt (Holmström, et al., 1999) viktigt att ha 

nedanstående frågor i beaktning under hela produktutvecklingen. Dessa frågor 

kan besvaras genom att ta fram information om antropometriska egenskaper hos 

användare och konstruktören kan då ta hänsyn till restriktioner, egenskaper och 

kriterier i utformningen. 

 Hur ska produkten utformas för att passa många olika användare? 

 Vilken är den bästa utformningen för en viss målgrupp? 

 När ska man använda justerbara dimensioner för att passa fler användare?  

Universaldesign handlar om att alla ska kunna använda en produkt, så långt som 

det är möjligt. Det är viktigt att redan i ett tidigt stadie tänka på de som har 
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svårigheter och sedan ta fram en produkter som tar hänsyn till dem. Tyvärr är det 

inte alltid möjligt att få med allas behov i en utveckling av en ny produkt och 90 % 

av populationen är därför ett bra målvärde att sträva efter under utvecklingen.  

Genom att inkludera 5 % - 95 % blir det ett jämnt medel och extremerna åt båda 

håll exkluderas (Pheasant & Haslegrave, 2006). Desto bredare procentintervall, 

desto dyrare blir utvecklingen (Helander, 2006). 

3.2. Ergonomiska handtag 
Nyckelord: handtag, grepp, neutral handledsposition samt kraftgrepp. 

Handen är en viktig del av människans kropp då den används dagligen för att 

utföra de flesta aktiviteter på arbetsplatsen. En dålig arbetsplats kan till exempel 

leda till en ökad belastning i handleden vilket i sin tur kan leda till handskador 

(Bjurvald & Petersson, 2006; Hagberg, 2003). När handleden är i neutral 

handledsposition påverkas inte kroppen negativt och enligt Adams (2006) finns 

det fyra kännetecken som visar att handleden är i den positionen: 

1. Den ska vara rak.  

2. Handen ska kunna rotera och även under rotation kunna behålla en 

avslappnad position.  

3. Fingrarna bör vara lätt flekterade i viloläget och tummen bör förbli i en rak 

position och förbli avslappnad.   

4. Handleden ska även vara i samma riktlinje som underarmen.  

Hamnar handleden utanför positionen kallas det för ytterläge och kan då påverka 

närliggande leder negativt, därför eftersträvas produkter som undviker det 

(Toomingas, 2009; Fritz, 1992). En handled i neutral handledsposition ger även en 

större gripkraft (Pheasant & Haslegrave, 2006). Ju större avståndet är mellan hand 

och tyngdpunkt i produkten som greppas, desto större belastning och förslitning 

uppkommer (Kuorinka, et al., 1995; Helander, 2006).  

En optimal ytstruktur på ett handtag beror på situationen, generellt är en jämn yta 

komfortabel att hålla i men en räfflad yta kan ge mer friktion och reducera den 

gripkraft som behövs för att orka hålla i handtaget. Blir räfflorna för djupa kan de 

orsaka högt punkttryck i handen som i sin tur kan orsaka smärta och minska 

blodflödet. Ett sätt att undvika skador är att se till att de mjuka delarna i handen 

exempelvis muskler, senor och bindvävnad inte kommer i kontakt med hårda och 

skarpa ytor, det kan exempelvis undvikas genom att dimensionera upp greppytan. 

Ett annat sätt att minska besvär i handen är att använda ett material i handtaget 

som är något kompressibelt då det fördelar trycket i handen samt dämpar 

eventuella stötar och vibrationer. Materialet kan dock övergå och bli för 

kompressibelt vilket medför en negativ inverkan på användaren och kan 
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exempelvis medföra att den gripkraft som krävs för att hålla handtaget ökar 

(Björing, et al., 1999; Fellows. & Freivalds, 1991; Mital & Kilbom, 1992). 

Handtag med uttag för fingrar är utformade för att passa storleken av en 

medelhand. Enligt principer för universaldesign bör det undvikas vid utformning 

av en standardprodukt då det lätt kan bli obekvämt för de användare som inte har 

just den handstorleken. Det kan även minska antalet möjligheter att byta grepp 

under användning (Helander, 2006; Benktzon, 2015). 

Räckvidden för en person kan vara längre än en arms längd då hela överkroppen 

kan inkluderas i rörelsen. Det är viktigt att veta hur lång räckvidden är för en 

uppgift, detta för att veta vilka kroppsdelar som påverkas och hur de 

kroppsdelarna arbetar i en bekväm ställning utan att bli överansträngda  (Pheasant 

& Haslegrave, 2006). 

3.2.1.  Kraftgrepp 

Kraftgrepp är ett grepp där användaren använder hela handen runt ett handtag 

och där alla fingrar pekar in mot handflatan, exempelvis som SAS-kannans 

greppas, se Figur 4. Rekommendationer vid utveckling av en produkt som kräver 

ett kraftgrepp är att produkten ska väga ca 1,2 kg och aldrig överskrida en vikt på 

2,3 kg. Dessa rekommendationer är till för att undvika skador på handleden 

(Helander, 2006). 

 

Författarna har valt att göra egna tester för att kunna säkerställa att den valda 

volymen inte blir för tung men att kannan samtidigt inte behöver fyllas på för ofta.  

Figur 4 - SAS-kannan (Ergonomidesign, 2009) 
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3.3. Dricktemperatur 
Nyckelord: vätsketemperatur, optimal dricktemperatur samt vätskepåverkan av 

luft. 

Den ideala vätsketemperaturen för den behagligaste drickupplevelsen är 8-9 

grader Celsius (Houseofjuice, 2013; Olsson, 2014). Den pensionerade kemisten 

och professorn Vince Calder säger dock att det inte finns någon optimal 

dricktemperatur utan att det är individuellt och beror på vilken temperatur 

omgivningen har. Är det en varm sommardag kommer majoriteten föredra en 

kallare dryck (West Des Moines Water Works, 2010). Vattentemperaturen kan 

påverkas av många olika faktorer, en av dem är utbytet med luft (RAMP, 2008; 

Ahmad, et al., 2013). 

Se Bilaga 5 för kompletterande tester hur vattentemperatur påverkas i 

rumstemperatur under olika förutsättningar. 

3.4. Stabilitet 
Nyckelord: stabilitet, tyngdpunkt samt turbulens. 

Produktens balans beror på var tyngdpunkten sitter. Om ett föremål har en låg 

tyngdpunkt är den ofta stabilare jämtemot en högre tyngdpunkt (Adolsson & 

Thalén, 2008; Eriksson, 2008). En form som är bredare nertill kan ge ett stabilare 

intryck, detta behöver inte alltid vara sant utan hjärnan kan luras till att tro det 

(Österlin, 2007). 

Turbulens, även kallade luftgropar, är ett känt väderfenomen inom flyg som ofta 

ger upphov till skakningar i flygplan. Dessa skakningar kan påverka säkerheten och 

kan orsaka skador vid flygning, särskilt klarluftsturbulens då den kan uppstå utan 

någon förvarning alls (Adolfsson, 2005; SMHI, 2009). I åskmoln kan det uppstå en 

mycket kraftig turbulens, den kan gå upp till 10-40 m/s och vara både uppåt- och 

nedåtriktade (SMHI, 2009). 

3.5. Droppfri pip 
Nyckelord: droppfri pip, utveckling av kanna, pip, friliggande pip, ”Teapot effect” 

samt SAS-kannan. 

Svensson och Köchl (2011) gjorde tester vid utveckling av en vattenkanna, där 

testade de pipens form, tjocklek och vinkel mot kannans kropp. De presenterade 

tre dominanta former av en pip: rak, krökt och böjd där den raka pipen hade en 

variant med en horisontellt skuren mynning. Resultatet av testerna visade att en 

krökt eller böjd pip gav en bra stråle men orsakade dropp när hällningen 

avslutades. Den raka med en horisontellt skuren mynning hade också en bra stråle 
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och den skar av vattenstrålen utan att droppa, se röd ring i Figur 5. Då Svensson 

och Köchl ansåg att den raka pipen med horisontellt skurna mynningen var bäst 

gjordes utökade tester där dess längd undersöktes. De ansåg att då pipen hade en 

höjd över kannan så tog det längre tid för vattnet att komma ut och det gjorde att 

kontrollen över vattnets stråle blev sämre. Pipen måste vara minst lika hög som 

kannans kropp, annars finns en risk att vätskan rinner över (Benktzon, 2015). 

 

De byggde en prototyp av den valda pipen. En innerdiameter på 8 mm testades 

och då det gav ett lugnt och kontrollerat vattenflöde bestämde de sig för att inte 

testa fler diametrar. Då prototypen hade en rörlig infästning av pipen kunde olika 

vinklar på pipen testas. Vinklarna hade inte någon stor inverkan på hällningen, om 

det inte var vid extrema vinklar. De beslutade sig för att använda en pip men 30-

45 grader vinkel från kannans kropp. Se Figur 5 för den valda pipen baserat på 

testerna av pipens form, mynning, diameter och vinkel. 

3.6. Formgivning 
Nyckelord: semiotik, produktsemantik, affordance, formgivning samt funktionell 

design. 

3.6.1. Produktsemantik 

Enligt Westholm (2002) är semantik en underkategori till semiotik som är studiet 

av tecken, dess betydelse, kombinationsmöjligheter och användning. Semantik 

berättar vad tecknet kommunicerar och kan delas upp i fyra funktioner: 

 Att uttrycka – Vad uttrycket tecknet? 

 Att uppmana – Uppmanar tecknet till aktion/reaktion? 

 Att identifiera – Identifierar tecknet något/någon? 

 Att beskriva – Vad beskriver tecknet?  

Produktsemantik är ett sätt för produkten att kommunicera med användaren för 

att kunna användas på rätt sätt. Det är extra viktigt att utformningen ser till att 

användningen fungerar naturligt när en ny produkt utan föregångare lanseras. När 

det finns liknande produkter vet oftast användaren redan hur den nya ska 

användas (Österlin, 2007). 

Figur 5 - Kanna med den valda pipen 
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En trend i dagens produktutveckling har gått från funktionell design där form följer 

funktion till produktsemantik där form följer syfte. Det gör att användarens behov 

och önskemål är det viktigaste i en utveckling. Det är fortfarande oklart hur en 

användare kommer att uppfatta en produktform, vilket kan bero på att 

användarens känsla om produkten är väldigt komplex och många olika faktorer 

kan påverka den (Hsu, et al., 2000). För att implementera produktsemantik i en 

produktutvecklingsprocess kan en metod som tar användarens uppfattning i 

åtanke användas enligt Petiota & Yannou (2004). Den kombinerar metoder och 

tekniker från teknisk design och marknadsföring. Metoderna kring teknisk design 

innebär att det finns ett behov som uttrycks i förväg och kan bilda 

designspecifikationer som till exempel en fungerande konstruktionslösning. Från 

marknadsföringen används tekniker som gör det möjligt att förstå användarens 

uppfattning samt dess känslor och bedömning. Metoden som används kan 

beskrivas i fyra steg: 

1. Förstå behovet i samband med produktsemantik. 

2. Hitta relevanta kriterier som karakteriserar och uttrycker behovet. 

3. Specificera kraven på en ny produkt. 

4. Bedöma förmågan av nya lösningar.  

Denna metod motiveras av det faktum att det finns ett gap mellan utvecklaren och 

användarens uppfattning av funktioner och kriterier (Hsu, et al., 2000). Genom att 

det krävs ett samarbete mellan flera aktörer ökas tillförlitligheten och 

noggrannheten i resultatet (Petiota & Yannou, 2004). 

En produkt berättar alltid något om sig själv och i vissa fall även om användaren. 

Genom sin konstruktion och funktion uttrycker produkten värden vars betydelse 

därefter individuellt tolkas till positiva eller negativa uppfattningar, känslor och 

värderingar kopplat till individen (Demirbileka & Sener, 2010). Alla produkter har 

olika funktioner som till exempel tekniska, praktiska eller semantiska. Fyra av de 

viktigaste semantiska funktionerna av en produkt är enligt Wikström (1996):  

1. Att beskriva och definiera fakta samt sitt syfte. 

2. För att uttrycka sitt värde och kvaliteter. 

3. För att signalera om sin omgivning och göra användaren uppmärksam. 

4. För att identifiera sin identitet som exempelvis kontakt med system och 

produktfamilj.  

3.6.2. Affordance 

När en användare möter en produkt för första gången är det inte alltid självklart 

hur den ska användas. Det krävs att utseendet på produkten ger ledtrådar om hur 

den fungerar. Är det självklart hur den ska användas enbart på grund av 

utformningen har den hög affordance. I en produktutveckling är det tre viktiga 
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delar som avgör om det kommer bli en bra och lättanvänd produkt: 

konceptmodeller, begränsningar och affordance. Det viktiga är att vara tydlig, blir 

det otydligt och slarvigt kommer det återspeglas i användningen (Donald, 1999). 

3.7.  Formsprutning 
Nyckelord: plasttillverkning, formsprutning, formverktyg, livsmedelgodkända 

plaster, Bisfenol A, Polykarbonat, Tritan, Polyetylentereftalat, Styrene acrylonitrile 

resin samt Polypropen.  

Den vanligaste tillverkningsmetoden när det kommer till bearbetning av plast är 

formsprutning. Ett smält material sprutas in i en kall form med högt tryck. När 

formen sedan öppnas är det en stel och färdigformad produkt (Bruder, 2012). 

Formverktyg för tillverkning tas fram efter hur plastprodukten är konstruerad. 

Formverktyg består av minst två halvor, där halvorna möts bildas en så kallad 

delningslinje på produkten. Det är därför viktigt att placera delningslinjen där den 

minst hämmar produkten. Det absolut enklaste formverktyget är där ena halvan 

har en form av detaljen och där den andra är helt slät. Ju mer komplicerad form, 

desto dyrare blir verktyget (Karlsson & Wang Tool and Machine AB, 2013; 

Bånghammar, 2010). 

Formsprutning har en hög mätnoggrannhet, har breda variationsmöjligheter och 

lämnar även en bra finish utan stora efterbearbetningar. Stora fördelar med denna 

metod är även att den möjliggör en kostnadseffektiv tillverkning av komplicerade 

produkter i stora volymer, låg energiförbrukning och lätt process att automatisera.  

Nackdelen med formsprutning är att formverktyg ofta är väldigt dyra men de är 

samtidigt hållbara och kan användas till stora volymer. Tillverkningskostnaden blir 

dock väldigt hög per produkt om det endast tillverkas små volymer (Bruder, 2012). 

Enligt Bånghammar (2010) finns det tre viktiga saker att tänka på när man 

konstruerar för formsprutning:  

 Undvika komplicerade konstruktioner för att få ett billigare formverktyg.  

 Hålla jämn godstjocklek för att få ett jämt flöde av material i formen och en 

jämnare kylning. 

 Tänka på att formgodset ska släppa från formen genom att applicera tillräckligt 

stora släppvinklar på rätt ställen. Släppvinklar kan dock medföra ojämn 

godstjocklek, vilket måste beaktas.  

3.7.1. Material 

Idag diskuteras det mycket om hur livsmedel påverkas av olika plaster och dess 

innehåll (Livsmedelsverket, 2015). Kemikalien Bisfenol A används idag vid 

tillverkning av olika plasttyper och kan med tiden läcka ut i mat och dryck (Guart, 
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et al., 2013). Nedan redovisas de vanligaste plaster som går att formsprutas som 

idag används och är godkända för livsmedelshantering.  
 

Polykarbonat (PC) 

PC är en transparent plast som enkelt kan färgas. Den har god dimensionsstabili-

tet, låg fuktabsorption, hög slagseghet och tål hög värme. Den används till hållbara 

köksredskap som till exempel skålar, tillbringare, nappflaskor och 

återanvändningsbara vattenflaskor (Livsmedelsverket, 2015; Krugloff, 2007). 
 

Tritan  

Tritan är en hållbar plast som är transparent och glansig vilket gör den väldigt lik 

glas i utseendet. Den har en bra kemikalieresistens och klarar diskmaskin och UV-

ljus. Tritan anses vara en bra ersättare för PC då Tritan har liknande egenskaper 

men inte innehåller Bisfenol A (Guart, et al., 2013). Den används till exempel i 

tillbringare, dricksglas, nappflaskor och skålar (August Lundh AB, 2015). 
 

Polyetylentereftalat (PET) 

PET är en transparent plast som enkelt kan färgas. Den har ett antal egenskaper 

som passar bra vid tillverkning av produkter som kräver en snabb formbarhet, hög 

precision och värmetålighet. Den har även en hög resistens mot kemikalier, 

lösningar och fetter. PET är en vanlig plast i olika flaskor för drycker och flytande 

livsmedel. Den används ofta i mikrovågsförpackningar och förpackningar som är 

avsedda att användas i ugn eftersom den tål värme bra (Livsmedelsverket, 2015; 

TA packaging AB, u.d.). 
 

Styrene acrylonitrile resin (SAN) 

SAN är en transparent plast baserad på styrenplast. Den har bra stöttålighet, är 

värmetålig, kemikaliebeständig, billig och lättbearbetad. Den gulnar dock av UV-

strålning. SAN återfinns ofta i köksprodukter såsom matlådor, glas, och andra 

köksprodukter som ska kunna köras i diskmaskin (Genus, 2014; Krugloff, 2007). 
 

Polypropen (PP) 

PP räknas som en av de miljövänligaste plasterna. Den har en hög hållfasthet, låg 

densitet och mycket bra kemikalieresistens. Denna plast tål högre temperaturer 

och förekommer även i mikrovågsförpackningar (Livsmedelsverket, 2015). 

Används bland annat till flaskor, behållare och köksprodukter (Plastbearbetning, 

2015). 

3.8. Catering  
Nyckelord: catering, kvalitet, flygplanscatering samt tågcatering. 

Under 1920-talet införde Imperial Airways de första flygcateringtjänsterna. Det 

grundläggande konceptet som funnits sen start är att måltider serverats direkt till 
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flygplansstolen. På grund av turbulens som kan uppkomma och det begränsade 

utrymmet som finns på flygplan var det svårt att utveckla cateringen. I mitten av 

1930-talet lyckades de utveckla köket för att kunna värma mat som tillrätts 

externt. Idag har antalet flygresor ökat markant och på grund av detta har 

flygcatering blivit en mångmiljonbransch med enheter på alla större flygplatser. 

Serveringen har fortfarande samma grundkoncept, däremot har konsumenternas 

kvalitetskrav ökat (O’Hara & Strugnell, 1997). Både vinstdrivande och icke 

vinstdrivande organisationer har börjat inse att kvaliteten är definierad av kunden 

och att det är kunden som ska vara i fokus när det gäller kvalitativa förbättringar 

(Pedrick, et al., 1993). 

Enligt O’Hara & Strugnell (1997) består catering i allmänhet som inte innebär 

matlagning utan endast uppvärmning av sju steg, till exempel buffé och 

flygcatering. För att alla stegen ska vara möjliga att genomföra är det viktiga att ha 

dessa i åtanke vid en produktutveckling. 

1. Förvaring innan användning 

2. Förberedelser 

3. Förvaring efter förberedelser 

4. Service 

5. Dricka/äta 

6. Rengöring 

7. Diskning  

Balcombea, et al. (2009) gjorde en undersökning kring vad som var viktigt för 

passagerarna i olika klasser på ett flygplan. I första klass var det alkoholhaltiga och 

icke alkoholhaltiga drycker, pålitlighet, noggrannhet, presentation av maten samt 

kvaliteten på maten som var viktigt. För ekonomiklass var det bemötandet, 

kvaliteten på maten, alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker samt 

pålitlighet som var viktigt. Detta visar att oberoende klass var det alkoholhaltiga 

och icke alkoholhaltiga drycker, pålitlighet samt kvaliteten på maten som var 

viktigt.  

När det utvecklas nya produkter inom flygcatering måste flygbolaget, 

flygcateringen och mattillverkarna samarbeta för att det ska bli en fungerande 

produkt. Det är viktigt att anpassa exempelvis brickorna efter matens förpackning 

och karafferna efter volymen av vätskans originalförpackning  (Jones, 1995). 

Catering inom mindre och rörliga områden som exempelvis tåg har en annan typ 

av catering jämfört med flyg. Vanligtvis brukar catering på tåg vara mer lik en kiosk 

där passagerarna får resa sig ur sina säten för att handla mat och dryck. Trots att 

de trånga och ostadiga förhållandena är liknande mellan flyg och tåg har de helt 

olika koncept gällande catering (Olsson, 2001).  
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4. FALLSTUDIE 
För att uppfylla examensarbetes syfte utfördes en fallstudie hos August Lundh 

utifrån den teoretiska referensramen.  Nedan följer produktutvecklingsprocessen 

som tillämpats.  

4.1. Problemformulering 
För att lösa ett problem är det viktigt att definiera och formulera problemet väl, 

därför gjordes en kravspecifikation följt av en funktionsanalys samt en 

omvärldsanalys. Med hjälp av den teoretiska referensramen samt krav och 

funktioner utformades mål på produkten. 

4.1.1. Kravspecifikation  

De krav som ställdes på produkten grundades utifrån insamlad information samt 

de krav uppdragsgivaren ställt. Dessa krav fanns i åtanke under arbetets gång för 

att kunna leverera en bra produkt till uppdragsgivaren. Se fullständig 

kravspecifikation i Bilaga 2. 

4.1.2. Funktionsanalys 

Produktens funktioner delades upp i tre kategorier för att få en bättre översikt och 

för att enklare kunna prioritera dem. Huvudfunktionen är produktens 

huvudsakliga uppgift, delfunktionerna bidrar till en fungerande huvudfunktion och 

stödfunktionerna är endast önskvärda men kan förbättra slutresultatet. 

Produktens huvudfunktion är att medge servering. Se resterande funktioner i 

Bilaga 6.  

4.1.3. Mål 

Mål som produkten ska uppfylla formulerades med hjälp av den teoretiska 

referensramen, kravspecifikationen och funktionsanalysen. 

 0 % dryck ska läcka ur produkten i upprätt läge.  

 2300 gram får produkten maximalt väga i fyllt tillstånd. 

 1500 ml ska produkten rymma. 

 90 grader från ursprungsläget ska produkten maximalt behöva vinklas för 

att tömmas. 

 3 stycken kannor per ATLAS-låda ska minst få plats. 
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4.1.4. Omvärldsanalys 

För att förstå hur marknaden ser ut idag och för att hitta redan befintliga lösningar 

utfördes en omvärldsanalys. De bra lösningarna som hittades kunde anammas 

medan de mindre bra lösningarna kunde analyseras och förbättras. 

Omvärldsanalysen börjades med att lokalisera områden där det fortfarande 

saknades information eller krävdes mer för att styrka den information som hittats. 

Därefter samlades befintliga lösningar kring de olika områdena in.  

Sökningar gjordes på olika webbsidor för att hitta befintliga kannor, utefter hur de 

såg ut och hur de beskrevs kommenterades för- och nackdelar. För att få en fysisk 

upplevelse av befintliga kannor gjordes även besök hos olika återförsäljare, dessa 

kommenterades också utefter för- och nackdelar. Se Bilaga 7 för omvärldsanalys. 

4.2. Idé- och konceptgenerering 
En brainstorming gjordes för att få fram nya idéer och tankar. Individuellt skrevs 

och skissades tankar samt idéer kring olika kannor ner på papper för att sedan 

presenteras för varandra. Alla idéer var bra idéer och negativ kritik fick inte ges. 

Se skisser från brainstormingen i Bilaga 8. 

Dessa skisser utvecklades och presenterades för uppdragsgivaren. Under 

presentationsmötet genererades nya idéer och tankar kring hur kannan kan 

greppas. Brainstormingen fortsatte därefter av författarna genom att fokusera på 

tre olika och vettiga sätt att greppa en kanna. Utifrån dessa grepp idégenererades 

olika former fram med hänsyn till volym, måttbegränsning, produktsemantik, 

affordance och ergonomi. Se de olika formerna i Bilaga 9. Dessa idéer gjordes till 

skissmodeller för att få en bättre bild av dem och även för att kunna testa om de 

var värda att vidareutveckla till koncept. Skissmodellerna gjordes i skumplast för 

att enkelt och snabbt kunna visualisera och testa idéerna. Modellerna förändrades 

och kombinerades vilket resulterade i att nya modeller skapades under arbetets 

gång för att sedan vidareutvecklas till tre koncept. Se tankar och kompletterande 

bilder av skissmodellerna i Bilaga 10.   

Koncept 1 

Se koncept 1 i Figur 6. Karaktärsdraget för detta koncept är att kannan greppas 

som visas i Figur 7. Tummen placeras i ett spår på ovansidan och de resterande 

fingrarna följer kannans form och kan greppa tag i en kant vid kannans midja. 

Pipen är integrerad i kannans kropp för att kunna tillverkas i ett och samma stycke, 

den börjar från botten för att kunna tömmas med en behaglig vinkel på handleden. 

Volymen på modellen är ungefär 1,5 liter för att uppfylla volymmålet. 
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Koncept 2 

Se koncept 2 i Figur 8. Karaktärsdraget för detta koncept är att kannan greppas 

som visas i Figur 9. Kannan har inget handtag utan greppas med tummen på ena 

sidan av kannan och resterande fingrar på andra sidan. Pipen är integrerad i 

kannans kropp för att kunna tillverkas i ett och samma stycke, den börjar från 

botten för att kunna tömmas med en behaglig vinkel på handleden. Volymen på 

modellen är ungefär 1,5 liter för att uppfylla volymmålet.   

     

Koncept 3 

Se koncept 3 i Figur 10. Karaktärsdraget för detta koncept är att kannan greppas 

med ett kraftgrepp kring ett handtag, se Figur 11. Kannan lutar 80 grader från 

bordet och handtaget är utformat så att det är möjligt att ändra grepp utefter 

förändringen av vätskevolymen. Pipen är integrerad i kannans kropp för att kunna 

tillverkas i ett och samma stycke och den börjar från botten för att kunna tömmas 

med en behaglig vinkel på handleden. Volymen på modellen är ungefär 1,5 liter 

för att uppfylla volymmålet.  

Figur 6 - Skissmodell av koncept 1 Figur 7 - Grepp för koncept 1 

Figur 8 - Skissmodell av koncept 2 Figur 9 - Grepp för koncept 2 
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När konceptmodellerna var färdiga fick ett antal personer i omgivningen testa dem 

och kommentera vad de gillade och inte gillade. Se personernas kommentarer i 

Bilaga 10. Utefter kommentarerna och kraven som var ställda på kannan utveck-

lades koncepten ytterligare och ritades upp som 3D-modeller i SolidWorks, se 

Figur 12. Då ett mål för kannan var att det ska få plats tre stycken liggandes eller 

6 stycken ståendes i en ATLAS-låda delades lådan upp i 6 rutor med måtten 

75*180*220 mm för kannorna att stå i. Olika förslag på former togs fram utifrån 

greppen för att få plats inuti rutorna och även uppfylla volymmålet på 1,5 liter. De 

är även höga och smala för att ge en självklar användning då det utifrån 

omvärldsanalysen är tecken på hur juicekannor oftast ser ut, se Bilaga 7. 

 

4.2.1. Konceptval 

För att utse vilket koncept som skulle vidareutvecklas användes konceptutvärde-

ringsmetoden Pughs matris. Kraven från kravspecifikationen ställdes upp och 

viktades på en skala från 1-5. Med hjälp av SAS-kannan som referens kunde 

koncepten jämföras för att se hur väl de uppfyllde de ställda kraven. SAS-kannan 

hade referensvärde 0 och de mätvärden som användes var -2 till +2, där 0 innebär 

att koncepten uppfyller kraven till samma grad som SAS-kannan. Se fullständig 

Pughs matris i Error! Reference source not found.. 

Figur 10 - Skissmodell av koncept 3 Figur 11 - Grepp för koncept 3 

Figur 12 - Renderade bilder på koncepten 
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Figur 13 - Pughs matris 

Utifrån uppdragsgivarens och författarnas omdöme kombinerat med resultatet 

från Pughs matris valdes koncept 1 att vidareutvecklas. 

4.3. Konceptutveckling 
Koncept 1 vidareutvecklades genom att först fokusera på greppet. Författarna 

ansåg att det var den viktigaste delen att börja med för att kunna uppnå det 

ergonomiska kravet. Därefter låg fokus på pipen och formen för kannan, som 

anpassades efter grepp, volym och maximala mått för att så effektivt som möjligt 

kunna förvaras i ATLAS-lådor. Avslutningsvis utvecklades ett lock för den 

framtagna kannan. 

För att göra fler och utförligare tester skapades 3D-utskrifter. Dessa 3D-modeller 

testades därefter på personer med olika storlek på händerna. 

Utveckling A 

Se Figur 14 för modell av utveckling A. Koncept 1 utvecklades och blev mer 

genomtänkt. Endast handstödet skrevs ut då det endast var greppet som skulle 

testas. Spåret för tummen breddades och blev format som pil för att möjliggöra 

passning för flera storlekar på tummar samt indikera var tummen ska placeras. 

Formen på Handstödet modifierades för att handen skulle komma i rätt höjd 

jämfört med spåret för tummen.  

Projekt Upprättad av

Framtagning av en ergonomisk produkt för servering av dryck på flygplan GB & JS

Krav Kravvikt Referens

Skala 1-5 SAS-kannan 1 2 3

Anpassad storlek för ATLAS-lådor 5 0 +2 +2 +1

Droppfri servering 3 0 -2 -2 -1

Ergonomisk användning 5 0 +1 -2 0

Självförklarande användning 2 0 -2 0 0

Enkel användning 4 0 0 0 -1

Hålla tätt 5 0 +1 +1 +1

Anpassad för påfyllnad 5 0 0 0 0

Anpassad för diskning 4 0 0 0 -2

Låg vikt 3 0 +1 +1 +1

Vara stabil 3 0 -1 -1 -2

Vara stöttålig 2 0 -1 -1 -1

Vara reptålig 3 0 0 0 0

Kostnadseffektiv tillverkning med formsprutning 5 0 +1 +2 +1

Tillverkas i materialet Tritan 1 0 +2 +2 +2

Antal + 0 6 5 5

Antal - 0 4 4 5

Summa 0 +2 2 -1

Viktad summa 0 15 9 -3

KONCEPTVÄRDERING

Koncept

2015-10-28

Datum
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Efter att modellen skrevs ut upptäcktes det att det var svårt att avgöra hur bra 

greppet var då modellen blev för kort och midjan inte kom med. Efter tester insåg 

författarna dock att handstödet satt något trångt på personer med större händer 

och många placerade tummen närmare handstödet än vad som var tänkt. För att 

hitta den rätta placeringen av spåret för tummen slipades området närmare 

handstödet ner tills det kändes bra. Se Figur 15 för modell av den nedslipade 

modellen. Ett ständigt problem som uppkom var att testpersonerna greppade 

kannans handstöd som ett traditionellt handtag.  

 

Utveckling B 

En ny modell utvecklades utefter korrigeringar av utveckling A. Spåret för tummen 

flyttades längre ut mot stödet och gjordes ännu bredare. För att undvika att 

handstödet användes som ett traditionellt handtag lades en spets till längst ner. 

För att optimera greppet smalnades stödet av upptill och kannans midja 

breddades så att den enklare kunde nås med fingrarna. Då handstödet satt trångt 

för de med större händer ökades avståndet mellan kannan och stödet upp, det 

medförde dock att kannans kropp blev tvungen att göras kortare då den totala 

längden inte får överskrida 180 mm. Den utvecklade modellen skrevs därefter ut, 

se Figur 16. 

Figur 14 - Utveckling A 

Figur 15 - Omgjorda utveckling A 
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Utskriften av utveckling B fick ett skönare grepp och spåret för tummen passade 

bättre för både stora och små händer. Dock blev avståndet till handstödet för långt 

för de med mindre händer och gav inget stöd, vilket medförde att greppet kändes 

ostabilt. För att försöka få stödet att passa flera handstorlekar testades det att 

klistra fast kompressibelt material på insidan av stödet, se Figur 17. De med 

mindre händer kände att de fick ett bra stöd och stabilare grepp men de med 

större händer tyckte däremot att det blev svårare men fortfarande möjligt att föra 

in handen. 

 

Utveckling C 

Efter ett möte med uppdragsgivaren gjordes fler korrigeringar utefter de riktlinjer 

som gemensamt togs fram under mötet: 

 Konstruera kannan för billigare formverktyg. 

 Undvika vattenansamlingar i locket vid diskning. 

 Undvika kompressibelt material för en billig tillverkning. 

En ny modell utvecklades med ovanstående punkter i åtanke. För att få ett så billigt 

formverktyg som möjligt anpassades kannan med släppvinklar på 1 grad för att 

kunna tillverkas i ett stycke med endast en kärna. För att undvika 

Figur 16 - Utveckling B 

Figur 17 - Utveckling B med kompressibelt material 
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vattenansamlingar i locket vid diskning då kannan är vänd upp och ner gjordes en 

lutning på undersidan av locket. Om kompressibelt material ska appliceras på 

handstödet kommer kannans tillverkningskostnad nästan fördubblas.  För att 

undvika höga tillverkningskostnader gjordes handstödet med en lutning för att 

möjliggöra att handen kan ”kilas fast”. På så sätt kan en person med mindre hand 

komma högre upp i handtaget och få ett stabilt grepp, medan en person med 

större hand kilar fast den längre ner i handtaget och även då få ett stabilt grepp. 

Två modifieringar som gjordes var att vinkeln på handstödets spets ökades för att 

ge ett enhetligt intryck samt att midjan blev större för att öka volymen.  

Första utvecklingen av den integrerade pipen gjordes och inspirerades av 

egenskaper hos SAS-kannan. Då den teoretiska referensramen säger att en rak pip 

med samma vinkel från botten och upp med en horisontell mynning var det bästa 

för en fristående pip valdes detta även för den integrerade pipen i denna 

utveckling. Se utveckling C i Figur 18. 

 
Avståndet mellan kropp och handstöd blev för stort i utveckling C vilket medförde 

att det inte gick att avgöra om ett handstöd med lutning fungerade. Då midjan 

ökades visade det sig att greppet blev sämre och slutsatsen blev att en kraftigare 

kant vid kannans midja gav ett bättre grepp.  

Den utvecklade pipen gav en jämn men bredare vattenstråle än önskat. 

Utveckling D 

Utefter resultat av tidigare kannor gjordes en ny utveckling, se Figur 19. 

Handstödet fick behålla samma vinkel som tidigare, dock minskades avståndet 

mellan kannans kropp och handstöd med 4 mm. Då slutsatsen kring midjan i 

föregående utveckling visade att det behövdes en smalare midja för att ge ett bra 

grepp ändrades den tillbaka till midjan i utveckling B. 

För att få pipen att leda vattnet mindre brett valde författarna att göra egna tester 

samt gå ifrån den teoretiska referensramen angående raka pipar. Tester gjordes 

genom att göra pipen bredare och ändrade vinkeln från att vara rak hela vägen. 

Figur 18 - Utveckling C 
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Vinkeln blev mindre från botten och 165 mm upp samt en större vinkel upp till 

pipens mynning.  

 

Efter att avståndet mellan kannan och handstödet minskades i föregående 

utveckling passade det bättre både för personer med små och stora händer. 

För att kunna testa kannan med vatten limmades en botten fast och ett lager 

våtrumssilikon applicerades på insidan för att göra den vattentät. Den nya pipen 

gav ett bra vattenflöde men det insågs att ett lock krävdes för att ge en 

kontrollerad servering. Då det endast var en halv kanna som skrev ut gavs dock 

inget verkligt resultat. 

Utveckling E 

För att få ett verkligt vattenflöde ur pipen, känna hur greppet kändes med vikt 

samt testa kannan stabilitet skrevs en fullständig kanna ut, se Figur 20. Ett 

temporärt lock skrevs också ut för att se hur det påverkade vattenstrålen.  

 

Figur 19 - Utveckling D 

Figur 20 - Utveckling E 
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Under de tester som gjordes upptäcktes det att allt vatten inte rann ut när kannan 

var i 90 grader och hade två olika vinklar på pipen. Locket hjälpte vattnet att ledas 

till mynningen och hindra det från att rinna ut för brett. Det var däremot svårt att 

veta hur långt vattenstrålen skulle nå då den blev bågformad vid servering. En 

upptäckt som gjordes när greppet testades med tyngden av vattnet var att en 

skarp kant på handstödet skavde mot handens baksida. Modellen rymde dock bara 

1,3 liter dryck men författarna valde att lägga volymmålet åt sidan för att i första 

hand kunna fokusera på att få fram ett bra grepp. 

Testerna visade att kannans form gjorde den stabil trots att den var smal och hög.  

Utveckling F 

Ett par radier på handstödet modifierades för att försöka undvika den skarpa 

kanten på handstödet. När den skarpa kanten försvann i denna utveckling gjorde 

det att handstödet blev mer behagligt att ha mot baksidan av handen än tidigare.  

Då allt vatten inte rann ut när det var två olika vinklar på pipen valde författarna 

att gå tillbaka till att ha en och samma vinkel då det sedan tidigare är bekräftat att 

det gör det lättare för vattnet att rinna ut vid 90 graders lutning. Den nya vinkeln 

på pipen gjorde att allt vatten enkelt kunde rinna ut.  

Utveckling G 

En modifiering som gjordes på handstödet var att det smalnades av på ovansidan 

och blev nättare. Det gjordes både för att minska materialåtgången och ge ett mer 

tilltalande intryck.  

I denna utveckling började idéer på lock tas fram. Ett lock var en självklar 

komponent att utveckla till kannan. Både för att ge en kontrollerad stråle och för 

att hålla relativt tätt vid eventuell turbulens. För att locket inte skulle vara en 

separat detalj låg först fokus på att använda gångjärn för att fästa locket i kannan. 

Att använda gångjärn medförde att det krävdes fler delar och även fler 

monteringssteg. Efter diskussion med uppdragsgivaren valdes i stället att fokus 

skulle ligga på enkla lock som trycks på med hjälp av presspassning.  

Locket som utvecklades i detta steg hade väggar som går ner längs kannan samt 

ribbor med ett jämnt avstånd för att få det att sitta tätt mot kannan. Lockets 

väggar sträcker sig ända fram till pipens mynning för att undvika att stålen ska 

rinna ut bredare än önskat. Då det upptäcktes att väggen längst fram på det 

temporära locket i utveckling D bröt strålen för tidigt och gav en okontrollerad 

stråle valdes det att inte ha någon sådan kant. Vid kannans midja gjordes locket 

bredare för att användaren ska kunna ta tag där och avlägsna det. Denna 

utveckling resulterar i två separata delar, kannans kropp och lock. Denna 

konstruktion kräver ingen efterbearbetning eller montering. Se Figur 21 för första 

utveckling av locket och tillhörande kanna.  
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Under diskussion med uppdragsgivaren uppkom ny information om hur kannorna 

förvaras i en ATLAS-låda. När ATLAS-lådan är i serveringsvagnen kommer kannorna 

inte att innehålla någon dryck, vilket medför att varannan kanna kan placeras upp 

och ner och då överlappa varandra vid handstöden. När ATLAS-lådan står ovanpå 

serveringsvagnen och kannorna är fyllda med dryck kan kannans handstöd även 

sticka ut från lådans kant. Detta medförde att kannan kunde förlängas och 

volymen i sin tur ökas. Den exakta volymen testades till 1,5 liter i den utskrivna 

modellen.  

 

Utvärderingen av denna utveckling visade att locket med presspassning fungerade 

bra, dock behöver några små detaljer justeras för bättre användning. Det blev 

svårt att få på locket på grund av skarpa kanter som tog i varandra samt för många 

ribbor. Kannans form förlorades utseendemässigt då locket går ut mycket vid 

kannans midja. 

Utveckling H 

Kannan hade mellan de olika utvecklingarna två olika radier baktill där handen 

greppar. Efter att en radie på både 75 mm och 77 mm testades insågs det att det 

var en markant skillnad, då 75 var bättre valdes det till denna utveckling. Olika 

längder och radier testades även på midjan, enligt tidigare utvecklingar har en 

radie på 50 grader visat sig ge det bästa greppet och valdes därför till denna 

utveckling. För att ge kannan ett mer enhetligt utseende fick handstödets spets en 

avrundning med samma radie som midjan och spåret för tummen.  

Locket testades med tre olika utformningar för att enkelt kunna avlägsnas men 

samtidigt inte förlora kannans form utseendemässigt. Figur 22 hade samma 

Figur 21 - Utveckling G 
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avrundning som kannans midja men några millimeter längre ut. Figur 23 hade en 

rund cirkel precis vid midjan. Figur 24 hade ett rakt streck som endast sticker ut 

ytterst lite, centrerat i midjan. Samtidigt testades tre olika former på lockets kant 

vid mynningen: rak, konvex och konkav.  

     

Denna utveckling, se Figur 25, har stödribbor i handstödet för att möjliggöra 

formsprutning. Locket har därför två väggar som kommer att föras in i handstödet 

och gör att locket sitter på plats i alla led. Antalet ribbor på lockets väggar 

minskades för att underlätta av- och påtagningen. För att underlätta det 

ytterligare rundades de skarpa kanterna som tog i varandra i förra utvecklingen.  

För att undvika att kannan glider eller sugs fast på ett vått underlag gjordes urtag 

på kannans undersida för att vatten ska kunna rinna undan. 

 

 

Figur 22 - Avrundning med rak 
mynning 

Figur 23 - Cirkel med konvex 
mynning 

Figur 24 - Rakt streck med 
konkav mynning 

Figur 25 - Utveckling H 
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Kombinationen av radien baktill och midjans dimensioner blev ett optimalt grepp. 

Handen har en bekväm position samtidigt som drycken rinner ut i en kontrollerad 

stråle som bryts av direkt när serveringen slutar. 

Locket har en väldigt bra passform på kannan samtidigt som den enkelt kan tas på 

och av. Den utveckling av locket som hade bäst användning och dolde kannans 

form minst var det sista locket med en rak kant vid midjans center och en konkav 

radie vid pipens mynning.   

Säkerställande av utveckling 

Efter utveckling H hade alla mål som sattes upp tidigare i fallstudien uppfyllts och 

kunde checkas av: 

 0 % dryck ska läcka ur produkten i upprätt läge.  

 2300 gram får produkten maximalt väga i fyllt tillstånd. 

 1500 ml ska produkten rymma. 

 90 grader från ursprungsläget ska produkten maximalt behöva vinklas för 

att tömmas. 

 3 stycken kannor per ATLAS-låda ska minst få plats. 

Utveckling H blev då prototypen som användes till noggranna och vetenskapliga 

tester för att undersöka hur bra resultatet blev. Tio stycken slumpmässigt valda 

personer mellan åldrarna 18-65 fick följa enkla instruktioner om hur kannan 

greppas och används samtidigt som författarna observerade och dokumenterade 

hur de hanterade den. Se det utförda testet i Bilaga 11. 
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5. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet från fallstudien i form av foton på den färdiga 

produkten och renderade bilder i dess rätta miljö med beskrivande texter. Se även 

resultatet av de genomförda testerna på prototypen i Bilaga 12. Se den färdiga 

produkten i Figur 26. 

 

Kannan kommer att tillverkas i Bisfenol A-fri Tritan med formsprutning. För 

ritningar med huvudmått se Bilaga 13. 

5.1. Användning  
Kannan är utformad för att möjliggöra en enkel och ergonomisk användning där 

användaren håller kannan i ena handen och glaset i den andra, se Figur 27. Den är 

Figur 26 - Färdiga produkten 
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även anpassad för effektiv och stabil förvaring i ATLAS-lådor, enkel påfyllning av 

dryck samt rengöring. Se Figur 28 och Figur 29 för effektiv förvaring och rengöring. 

Då kannan rymmer 1,5 liter ger det en perfekt kombination av antal serveringar 

och antal påfyllningar av kannan samt en låg vikt. Det finns urtag på kannans 

undersida för att eventuellt vatten ska kunna rinna undan när den står på ett vått 

underlag.  

 

 

 

Figur 27 - Användningen av kannan 

Figur 28 - Förvaring när ATLAS-lådan är placerad ovanpå serveringsvagnen 
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5.2. Grepp 
Greppet är utformat för att ge kannan en ergonomisk användning i många 

anseenden. Se var användaren greppar kannan i Figur 30. Dock visade de 

slutgiltiga testerna att det ofta uppkom ett obekvämt tryck vid knogen vid 

användning och därför anser författarna att ett kompressibelt material är 

nödvändigt trots att det ger dyrare tillverkningskostnader. 

 

 

En perfekt radie på kannans baksida kombinerat med en välplacerad midja ger ett 

bekvämt grepp då hela handen ligger mot kannan. Det breda spåret för tummen 

Figur 29 - Optimerad för rengöring 

Figur 30 - Ergonomiskt grepp 



35 

 

gör att den kan vila på ovansidan av kannan så att handen kan vara i ett mer 

avslappnat läge. Det vinklade handstödet är väl utvecklat för att möjliggöra 

användning för olika stora händer. Genom att kannan är symmetrisk möjliggörs 

lika användning av både höger- och vänsterhänta. Se hur kannan greppas i Figur 

31. 

 

5.3. Pip 
Tester visade att den utvecklade pipen gav en kontrollerad och jämn stråle och en 

droppfri servering genom att skära av strålen ordentligt. Se Figur 32 för den 

kontrollerade strålen. Pipen är utformad så att kannan endast behöver vinklas 90 

grader från upprätt läge för att tömmas. Se den vinklade pipen i Figur 33. 

 

Figur 31 - Hand i det ergonomiska greppet 

Figur 32 - Kontrollerad stråle av juice 
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5.4. Lock 
Locket är en separat del som sätts på kannan med presspassning och som enkelt 

kan avlägsnas vid midjan, se Figur 34. Locket hjälper till att kontrollera strålen 

under servering samt förhindra spill vid eventuell turbulens.  

 

Figur 33 - Vinklad pip 

Figur 34 - Lock med presspassning 
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5.5. Mål 
Tabellen nedan visar hur väl resultatet uppfyller de mål som produkten skulle 
uppnå. 

Tabell 1 - Resultat av mål 

Mål Resultat Mål som uppnåtts 

0 % dryck ska läcka ur 
produkten i upprätt läge. 

Juicekannan läcker 0 % 

dryck. 
  

2300 gram får produkten 
maximalt väga i fyllt 
tillstånd. 

Juicekannan har en vikt på 

1830 gram. 
  

1500 ml ska produkten 
rymma. 

Juicekannan innehåller 

1500 ml. 
  

90 grader från ursprungs-

läget ska produkten 

maximalt behöva vinklas 

för att tömmas. 

Juicekannan behöver 

maximalt vinklas 90 

grader för att tömmas. 

  

3 stycken kannor per 

ATLAS-låda ska minst få 

plats. 

Det får plats 3 stycken 

juicekannor per ATLAS-

låda. 
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6. ANALYS 
I detta kapitel analyseras fallstudien och dess resultat samt besvarar de 

frågeställningar som formulerades i arbetets början. 

6.1. Fallstudie 
SAS-kannan som utvecklades på 1980-talet hade användarens ergonomi och 

användning i fokus och tillverkningen fick lösas i efterhand vilket ledde till höga 

tillverkningskostnader. Under denna utveckling fokuserade författarna på att 

kannan skulle vara ergonomisk, ha en kostnadseffektiv tillverkning och vara 

anpassad för ATLAS-lådor. Det medförde att kostnaderna för tillverkning kunde bli 

betydligt lägre jämfört med SAS-kannans. Författarna satte upp maxgränser i 

ATLAS-lådan som kannans mått inte fick överskrida och därefter låg fokus på att 

komma fram till ett ergonomiskt grepp. Det var inte möjligt att göra kannan 

optimal i alla tre områden då de ibland jobbade emot varandra. På 

uppdragsgivarens önskemål var det ergonomin som fick anpassa sig. Författarna 

fick exempelvis välja bort användning av kompressibelt material då det gav högre 

tillverkningskostnader än vad det gav i ergonomisk synpunkt.  

Under projektet framgick det att en kanna endast går igenom fem av de sju steg 

som nämndes i den teoretiska referensramenen under sin användning. Nedan 

kommenteras hur väl kannan kommer att klara av de olika stegen när den används 

i sin tänkta miljö. 

1. Förvaring innan användning 

Sex stycken tomma eller fem stycken fulla kannor kan effektivt förvaras ståendes 

i en ATLAS-låda när den är placerad i en serveringsvagn. 

2. Förberedelser 

Kannan har ett lock som är enkelt att avlägsna och som ger en stor öppning för 

enkel påfyllnad av dryck.  

3. Förvaring efter förberedelser 

ATLAS-lådan står ovanpå serveringsvagnen som möjliggör att kannorna enkelt och 

effektivt kan ställas stabilt i lådan. 

4. Service 

Kannorna står med handstödet utanför ATLAS-lådan vilket gör att användaren 

enkelt får tag i kannan och kan greppa den ergonomiskt. Pipen möjliggör en smidig 

servering då kannan kan tömmas när den är i 90 grader och strålen skärs av 

ordentligt när serveringen avslutas. 
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5. Diskning  

Då kannan har ett avtagbart lock kan den med enkelhet ställas upp och ner för att 

rengöras. Locket kan diskas separat vilket möjliggör en effektiv packning i 

diskpallarna. Kannan är gjord i plasten Tritan och klarar därför de snabba 

temperaturskiftningar och hårda stötar som kan uppkomma vid diskning. 

6.2. Frågeställningar 
1. Hur ska produkten vara utformad för att medge en droppfri servering?  

Både kannan och locket har en viktig roll för att medge en droppfri servering. 

Kannan har en integrerad pip med samma lutning från kannans botten upp till 

pipens mynning för att ge ett jämnt flöde av dryck. Locket sluter tätt längs kannans 

kanter vilket ger en kontrollerad stråle som därefter kan skäras av med hjälp av en 

skarp kant på pipens mynning. Locket bidrar även med att minimera spill vid 

eventuell turbulens. 

Under utvecklingen av SAS-kannan kom de fram till att en friliggande pip gav en 

mer kontrollerad stråle än en integrerad. För att formspruta en fristående pip 

krävs det en kärna som dras ut via botten vilket då resulterar i en separat botten 

som måste monteras i efterhand. En separat botten blir även en svag punkt och 

kan leda till att läckor från botten uppstår. Därför har författarna valt att använda 

en integrerad pip för att möjliggöra en kostnadseffektiv tillverkning och eliminera 

risken för läckor men utvecklat den för att ändå uppnå en godkänt kontrollerad 

och droppfri servering. Den integrerade pipen möjliggör användandet av ett 

enklare formverktyg som kan forma kannan i ett enda stycke.  

2. Hur stor volym ska produkten ha för att kunna medge maximalt antal 

serveringar utan att bli för tung för användaren och även passa befintliga 

dryckesförpackningars innehållsmängd? 

Författarna valde att kannan skulle ha en volym på 1,5 liter. Det beräknades 

medge 10 serveringar och gjorde att en fylld kanna vägde 1830 gram. Vikten hölls 

då under 2,3 kg som var den rekommenderade vikten att inte överskrida när det 

gäller belastning på handleden. Dessa rekommendationer var för kraftgrepp men 

författarna valde ändå att utgå från dessa då det var relativt likt det grepp som 

användes på denna kanna.  

Volymmängden 1,5 liter är en mängd vätska som är kompatibel med många 

befintliga juiceförpackningar vilket är en fördel för all typ av catering. Det är dock 

inte nödvändigt att anpassa volym efter befintliga förpackningar inom flygcatering 

då de redan idag beställer speciellt anpassade förpackningar för de kannor de 

använder.  
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3. Vilka mått ska produkten ha för att effektivt kunna förvaras i 

serveringsvagnar? 

Då målet är att det ska få plats tre stycken kannor per ATLAS-låda har maximala 

mått räknats ut för vad kannorna inte får överskrida. Dessa mått var 78x205x220 

mm när kannan står upp. Därefter fick kannan måtten 75x198x220 mm.  

Kannan kommer att kunna förvaras på olika sätt i ATLAS-lådan. Ett sätt är när 

ATLAS-lådan står ovanpå serveringsvagnen och kannornas handstöd kan sticka ut 

utanför lådan, sex stycken fyllda kannor får då plats. Då kannorna är tomma kan 

man vända upp och ner på hälften av dem och ställa de omlott. Det gör att sex 

kannor även kan få plats i en ATLAS-låda utan att sticka ut utanför lådan och kan 

då förvaras inuti serveringsvagnen. Ett annat sätt att förvara kannorna är när de 

är fyllda och ska vara placerade inuti serveringsvagnen, då får 5 stycken plats.  

4. Var ska produktens tyngdpunkt sitta för att bli stabil och ergonomisk?  

Enligt teorier som är sammanfattande i den teoretiska referensramen ska 

tyngdpunkten vara placerad lågt i kannan och vara placerad så nära handen som 

möjligt. Då man greppar kannan direkt i dess kropp gör det att handen kommer 

nära tyngdpunkten vilket därmed ger en ergonomisk användning. Kannans form 

möjliggör att den blir väldigt stabil trots att den är hög och smal. Det beror på 

kannans midja och den låga tyngdpunkten. 

5. Hur ska produkten bevara temperaturen av drycken? 

Då den nuvarande SAS-kannan inte är isolerad och ändå kunde bevara värmen på 

drycken under hela serveringen insåg författarna att det inte var nödvändigt med 

någon isolerande effekt på en kanna med varm dryck. Med den informationen 

samt utförda tester på hur snabbt kall dryck ökar i temperatur kom författarna 

fram till att det inte är nödvändigt att ha en isolerande effekt på kannan varken 

för varm eller kall dryck. 

6. Hur ska produkten vara utformad för en optimal ergonomisk användning? 

Utefter den teori som har tagits fram kring universaldesign, neutral 

handledsposition och ergonomi har kannan utvecklats för en ergonomisk 

användning.   

Då användaren själv kommer att hålla i glaset som drycken hälls upp i kommer inte 

någon större räckvidd krävas, detta leder till en relativt låg belastning som till 

största del kommer att ligga på handen, handleden och armen. När användaren 

greppar kannan hålls handleden rak, handen roterar samtidigt som den har en 

avslappnad position och handleden hålls även i samma riktlinje som underarmen 

under hela användningen. Dessa tre faktorer bekräftar att användaren har en 

neutral handledsposition vid användning av kannan. För att minimera risken att 
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användaren hamnar utanför positionen har författarna utvecklat kannan så att allt 

vatten kan rinna ut när den är vinklad 90 grader. 

Användning av många olika personer med varierande storlekar på händer 

möjliggörs med ett snett handtag som gör att handen kan kilas in samt att kannan 

är symmetrisk och därmed passar både höger- och vänsterhänta. Genom att inte 

använda urgröpningar för exempelvis tummen möjliggör även det användning för 

flera storlekar på händer. Som det även nämndes i tidigare frågeställning ligger 

kannans tyngdpunkt nära handen och kannan innehar en vikt under 2,3 kg, vilket 

ger en låg belastning och förslitning på användaren. Vassa kanter har även 

uteslutits ur konstruktionen för att minimera risken för skador. 

Författarna valde att inte använda räfflade ytor eller kompressibelt material då 

det ger en så pass dyr tillverkning jämfört med vad det ger i ergonomi. Det var ett 

val som gjordes eftersom det fanns ett tydligt krav från uppdragsgivaren att 

kannan skulle ha en kostnadseffektiv tillverkning. Författarna anser däremot att 

det krävs ett kompressibelt material vid handstödet för att undvika ett obekvämt 

tryck som uppstår vid knogen när prototypen används. Prototypen är dock 

utskriven i ett mer styvt material än det tänkta materialet Tritan och trycket kan 

därför försvinna när rätt material används. 

Eftersom kannan greppas genom att placera handen direkt mot kannans kropp 

kommer användaren att påverkas av dryckens temperatur. När det kommer till en 

kall vätska är det inget bekymmer eftersom det inte rör sig om kallare 

temperaturer än kylskåpskallt. Då huvudsyftet var att kannan ska användas för kall 

dryck har författarna valt att anpassa kannan utefter det. Se rekommendationer 

för hur kannan skulle kunna utvecklas för att även användas till varm dryck. 

7. Hur ska produkten vara utformad för att kunna tillverkas med 

kostnadseffektiv formsprutning? 

För att möjliggöra att formsprutning ska kunna användas som tillverkningsmetod 

har hela kannan en släppvinkel på 1 grad för att kunna lossna ur formverktyget. 

Kannan har även till största del en jämn godstjocklek på två millimeter för att 

underlätta tillverkningen.  

För att göra formsprutningen kostnadseffektiv har kannan utformats på ett så 

okomplicerat sätt som möjligt utifrån dess förutsättningar. Exempelvis har kannan 

en fast botten direkt ur tillverkningen som gör att formverktyget blir enklare och i 

sin tur billigare. Med kannans form kan formverktygen bestå av endast två delar, 

en kärna och ett ytterhölje. 

Kannan har delats upp i två delar, kropp och lock. Locket sträcker sig över hela 

kannans överdel och delar handstödet i två. Anledningen till varför delningen sker 

just där är för att kunna göra handtaget ihåligt och fylla det med ribbor i stället för 

att ha en stor solid del som är svår att tillverka med formsprutning.  
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Kannan kommer att vara i materialet Tritan enligt krav från uppdragsgivaren. 

Tritan är en plast som går att formsprutas och är livsmedelsgodkänd samt Bisfenol 

A-fritt. Se avsnitt 3.7.1 för alternativa plaster att tillverka kannan i. 

8. Hur ska produkten vara utformad för att medge bra produktsemantik och 

hög affordance?  

Det ovanliga greppet gjorde det svårt att utforma kannan för att medge bra 

produktsemantik och hög affordance. Personer som höll i kannan för första 

gången greppade oftast handstödet med ett kraftgrepp, som ett traditionellt 

handtag. Det krävdes dock endast enkla instruktioner för att personerna skulle 

greppa kannan på rätt sätt. När SAS-kannan lanserades på 1980-talet krävde den 

medföljande instruktioner för att kunna användas på rätt sätt och därför ansåg 

författarna att det inte var något problem att även denna kanna krävde det. 

Författarna arbetade trots detta för att göra användningen så självklar som 

möjligt. Handstödet gjordes så pass kort att användaren inte ska vilja greppa det 

som ett traditionellt handtag. En nedsänkning gjordes där tummen ska placeras 

och den utformade midjan indikerar var de resterande fingrarna ska placeras. 

Midjan indikerar även var du ska greppa för att enkelt kunna avlägsna locket.  

Det framgick i omvärldsanalysen att en juicekanna ofta är hög, har en smal form 

och har en integrerad pip. För att ge ett självklart användningsområde har det varit 

en bidragande faktor till varför denna kanna också ser ut på så sätt. För att 

användaren tydligare ska se vad kannan innehåller rekommenderas den att vara 

så pass genomskinlig att det går att se vad det är för färg på drycken. 
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7. SLUTSATS OCH REKOMMENDATION 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits samt framtida 

rekommendationer.   

7.1. Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att ta fram en ergonomisk och funktionell produkt 

för servering av kall dryck med kostnadseffektiv tillverkning och anpassning till 

dagens förvaring i serveringsvagnar på flygplan. Det har enligt författarna uppfyllts 

genom att göra en grundlig teoretisk referensram och en empirisk studie genom 

intervjuer samt en fallstudie. 

Både den valda forsknings- och produktutvecklingsprocessen ansåg författarna var 

tillförlitliga och enkla att följa för detta arbete. Eftersom författarna sedan tidigare 

behärskade dessa processer kunde projektet fortgå i en stadig takt.  

Författarna valde att låta arbetstiden styras efter uppfyllda mål för dagar och 

veckor i stället för antalet timmar för att få en effektivare arbetsgång. En tidsplan 

upprättades med alla moment i arbetet och vilka veckor de skulle vara klara. Det 

var enklare att jobba då det fanns en strukturerad planering och det resulterade i 

35 timmarsveckor istället för 40 timmarsveckor som kursen innefattar.  

Riktlinjer sattes upp inom projektet som innebar att författarna endast jobbade 

när båda var på plats. De kunde fortfarande jobba enskilt men det innebar att båda 

la ner lika mycket tid i projektet. På så sätt kunde båda författarna vara delaktiga 

i alla moment och undvika orättvis arbetsfördelning.  

7.1.1.  Validitet och reliabilitet 

All information som tillfördes i arbetet både från uppdragsgivaren och 

litteraturstudien analyserades kritiskt innan användning. Källorna som användes 

var aktuella, oberoende och opartiska.  

Att ta fram en teoretisk referensram och sedan basera en fallstudie på de 

teorierna samt intervjuer ansåg författarna var en lämplig metod. Det gjorde att 

den framtagna produkten i fallstudien kunde säkerställas med hög validitet och 

reliabilitet. 

Under konceptutvecklingen utfördes tester på kannans användning. Kannan 

testades efter varje utveckling, dock var testerna ostrukturerade och blev inte 

alltid dokumenterade vilket medförde att testerna blev något bristfälliga med 

hänsyn till validitet och reliabilitet. Författarna drog istället egna slutsatser utifrån 

den feedback de fått och utvecklade utifrån dessa slutsatser och den teoretiska 

referensramen. Testerna utfördes på personer med olika stora händer, dock var 
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dessa personer få och det var inte samma testpersoner vid alla utvecklingar. På 

grund av detta utfördes utförligare tester på den slutgiltiga prototypen. Dessa var 

strukturerade och dokumenterade samt utförda på tio välvalda testpersoner för 

att höja tillförlitligheten. 

7.2. Rekommendation 
Författarna rekommenderar att göra utförliga tester av kannan i dess tänkta miljö. 

Testerna bör utföras genom att låta kabinpersonal använda den under ett par 

veckor för att se hur väl kannan fungerar ur serveringssyfte men också för att se 

hur väl kannan klarar av hela användningsprocessen, från förvaring innan 

användning till diskning. De rekommenderar även att ta kontakt med flygbolags 

företagshälsovård för att ta reda på vilka arbetsskador som är vanliga och utefter 

det kunna försäkra sig om att kannan är ergonomiskt anpassad till sin målgrupp.  

Ett kompressibelt material vid greppet skulle ge en mer ergonomisk användning. 

Kannan bör testas i det tänkta materialet Tritan för att se om det med sin 

flexibilitet reducerar det tryck som hamnar på pekfingrets knoge vid användning 

av prototypen. Om flexibiliteten inte är tillräcklig måste kompressibelt material 

användas och författarna rekommenderar att arbeta vidare med att hitta ett sätt 

att kunna använda kompressibelt material utan att det krävs för höga 

tillverkningskostnader.  

Testerna som gjordes på slutresultaten visade att instruktioner krävdes för att 

kannan skulle användas på det tänka sättet. Rekommendationer är att det ska 

finnas ett medföljande instruktionsblad som beskriver hur kannan ska greppas och 

hur locket ska avlägsnas.   

En annan rekommendation är att utveckla kannan med någon typ av isolering vid 

greppet för att även kunna använda den till varma drycker utan att bränna sig.  Det 

kan exempelvis göras med hjälp av dubbelgjutning, dubbla väggar eller en enkel 

strumpa att dra utanpå kannan.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - SAS-kannans designprocess  

(Se sida 1) 

SAS-kannans designprocess 

Det Susanne Pagold (2006) skriver i sin bok Function Rules om Maria Benktzon och 

Sven-Erik Juhlins utveckling av SAS-kannan är sammanfattat nedan.  

Föregångaren till SAS-kannan var en kanna i rostfritt stål som var droppfri och hade 

en klassisk form. Kannan vägde 2,5 kg när den var fylld, vilket var för tungt och 

ledde till att personalen fick belastningsskador i axlar och armar.  Handtaget satt 

långt ifrån kannans tyngdpunkt och gjorde att förutom handen så belastades även 

arm och handled.  

Målet med den nya kannan var att optimera avståndet mellan volymens 

tyngdpunkt och handled, göra den minst lika bra i droppfrihet och att få den att 

passa i förvaringsboxar. Den skulle även kunna klara av stora 

temperaturskillnader.  

Utvecklingen började med att gå igenom alla moment som kannan skulle användas 

till; påfyllning, frambärande och servering. Därefter gjordes ett flertal olika 

prototyper. En modell där pip och handtag var integrerade i kannans kropp togs 

fram, detta för att få till en enkel och inte allt för dyr tillverkning i plast. Modellen 

testades av kabinpersonal som därefter kom fram till att de hellre ville ha en 

friliggande pip för att kunna få bättre kontroll på vätskeflödet vid servering. Tre 

nya prototyper med friliggande pipar togs fram och testades under flygresor i tre 

veckor. Kannorna som testades var runda, men prover visade att en elliptisk form 

skulle göra att personalen kunde nå längre utan att behöva sträcka sig. Kannorna 

hade en volym på 1,2 liter, vilket visade sig vara lite för lite. Personalen blev i stället 

tvungna att fylla på väldigt ofta och volymen ökades därför till 1,5 liter. Testerna 

visade även att vit plast lätt blev solkig och att pipar i plast inte höll.  

Pipen var tvungen att vara slagtålig och droppfri. För att undvika det som kallas 

”teapot effect”, när kaffet rinner längs pipens undersida och samlas i en droppe, 

krävs det att pipen är tillräckligt skarp föra att skära av strålen ordentligt. Med en 

pip som utgick så nära kannans botten som möjligt kunde det sista kaffet tömmas 

ur utan att behöva böja handleden.  

Ett bågformat handtag med räfflad yta visade sig vara bra då det gjorde att handen 

kunde flyttas i olika positioner. Studier visade att minskningen av kannans vikt 

ledde till mindre belastningar på skulder-muskulaturen och att minskning av 
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avstånd mellan kannans tyngdpunkt och handled ledde till mindre påfrestningar 

på handleden.    

Resultatet blev en svart kanna i polykarbonat då det är en tillräckligt stark och 

värmetålig plast. Lock och pip är i rostfritt stål för att ge en kvalitetskänsla. 
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Bilaga 2 - Kravspecifikation  

(Se sida 1 och 19) 

 Anpassad storlek för ATLAS-lådor 

 Droppfri servering 

 Ergonomisk användning 

 Självförklarande användning 

 Enkel användning 

 Hålla tätt 

 Anpassad för påfyllnad 

 Anpassad för diskning 

 Låg vikt  

 Vara stabil 

 Vara stöttålig 

 Vara reptålig 

 Kostnadseffektiv tillverkning med formsprutning 

 Tillverkas i materialet Tritan 
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Bilaga 3 - Intervju Maria Benktzon 

(Se sida 6) 

Hur ska pipen vara utformad för att medge en droppfri servering?  

Vad bör man tänka på vid utformning av en pip? 

Att pipen ska bryta av strålen direkt. Det är svårare med varma drycker. Är viktigt 

att testa med den faktiska drycken då ytspänningen är olika för allt. När man häller 

varma drycker ur en pip är det en stor risk för att ”teapot effect” uppstår. Pipen 

måste även vara slagtålig. 

Hur kom ni fram till SAS-kannans pip? 

Det var en integrerad pip från första början men flygvärdinnorna föredrog en 

utestående pip. Det blev en tävling mellan tillverkarna och användarna och 

användarna vann. Tillverkningen blev mycket dyrare, men användningen 

förbättrades markant. Både att man nådde längre och att man fick en bättre 

träffsäkerhet. Detta kom att påverka hur kannan skulle se ut i framtiden. Då det 

skulle bli en friliggande pip medförde det hela kannan skulle tillverkas med en lös 

botten och när det framgick kunde de tänka om helt i designen eftersom 

tillverkningen skedde från andra hållet. Till exempel att den är bredare nertill.  

Vi läste att en pip i plast inte höll i de tester ni gjorde, hur gick den sönder?  

De testade att ha en pip i plast, men då det var så hård hantering av kannorna på 

flygplanen nöttes den snabbt sönder och den skarpa kanten blev dålig och bröt 

inte stålen som den skulle. Detta var ett problem för varma drycker och Maria 

kunde inte säga om det skulle vara ett problem med kalla drycker. 

Hur stor volym ska produkten ha för att kunna medge maximalt antal serveringar 

utan att bli för tung för användaren? 

Dagens kanna rymmer 1,7 l men i boken säger du att den rymmer 1,5. Har 

kannan ändrats något sen ni skapade den?  

Den ursprungliga kannan rymde 1,5 l men den var gjord i stål och blev väldigt tung. 

Den första SAS-kannan som testades innehöll fortfarande 1,5 l men var i plast och 

vägde då mycket mindre. Efter att flygbolag testat kannan i tre veckor kom de fram 

till att de ville ha en större volym då de tvingades springa och fylla på kannan ofta, 

så de ökade då upp volymen till 1,7 

Hur ska produkten bevara vätskans kyld? 

Tänkte ni på att kannan skulle hålla kaffets värme under en längre tid? 

Det behövs inte, man fyller på med varmt vatten och sen serverar man direkt.  
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Hur ska produkten vara utformad för optimal ergonomisk användning? 

Vad anser du är viktigt att tänka på vid utformning av ett handtag? 

Formen anser Maria är viktig. Det är viktigt att kunna greppa handtaget på olika 

sätt så att alla ska kunna använda kannan. Det finns alltid en tänkt användning som 

är den mest ergonomiska men även om användaren använder den på fel sätt ska 

det inte vara katastrofalt.  

Varför bestämde ni er för det handtaget som ni har idag? 

De tyckte det var viktigt att kunna hålla i handtaget på olika sätt och kunna flytta 

handen utifrån hur mycket vätska som var kvar i kannan. Detta för att behöva vrida 

på handen så lite som möjligt och hålla sig nära tyngdpunkten hela tiden.  

Vi har en tanke om att det inte ska hållas i ett handtag, utan att man håller i 

själva kannan och det blir ett vridmoment där handleden förblir rak. Vad tror du 

om den idén? 

Det kan hända att man begränsar flexibiliteten men det måste testas. Ju mer en 

mångsidig en kanna är desto bättre.  

När ni fick uppdraget att utveckla en kanna, fick ni några givna krav då? 

Den skulle vara ergonomisk, droppfri och passa i flygplansboxar. Dem skulle även 

tåla temperaturskillnader från varmvattnet i diskningen till förvaringen utomhus. 

Maria berättade att de diskade med väldigt varmt vatten för att sedan slängas i 

boxar med metalltråd som placerades utomhus. 

Vilka andra faktorer hade ni i åtanke för att kannan skulle passa till just 

flygcatering? 

Att den skulle vara slagtålig och reptålig för att klara av den hårda hanteringen. 

Vilka var de största svårigheterna med utvecklingen? 

Allt det tekniska. Hur det inte ska droppa. Få botten och pipen att fungera.   

Övrigt 

Från bytet av tillverkarna säger Maria att locket känns tyngre och rakare. 

Den förra tillverkaren har tillverkat en egen juicekanna. SAS ville ha billigare 

tillverkning, och därför fick August Lundh ta över. 

Det var krav på att locket skulle sitta fast. Ej på juicekannan dock. 

Artikel ”formen problem i tillverkningen” 

SAS ville att tekniken skulle anpassas till människan, istället för tvärt om. Form och 

funktion kom i första hand och tillverkningen fick lösas efter det. 
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En elliptisk form användes för att få en större öppning och enklare kunde fylla på 

vätskan. Det gjorde också att avståndet mellan tyngdpunkten och handen 

minskades. Mätningar gjordes på handleden och momentet i handleden minskade 

med en tredjedel tack vara att avståndet mellan kannans tyngdpunkt och handled 

minskades med 50 mm.  

De hade en idé för att undvika att ”teapot effect” hände. Att droppen som rinner 

ut samlas vid pipen och åker tillbaka i kannan genom en springa baktill. Den idén 

skrotades dock då användaren fyllde på kannan för mycket, vilket gjorde att det 

läckte ut vätska genom springan baktill. 

Den nya kannan vägde 1,95 kg när den var fylld och den gamla stålkannan vägde 

2,5 kg. 

Kannan har ett väldigt komplicerat formverktyg. Det är fem inre kärnor och två 

utvändiga backar. Ett av problemen vid tillverkning var att pipens kärna drar ut de 

andra kärnorna och det är svårt att lösa.  

Kannan är gjord i två delar som ultraljudsvetsas nära kannans botten. Det är ett 

problem att få tätt i svetsen och kannan är i största laget för den metoden. 
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Bilaga 4 - Intervju Johan Moberg 

(Se sida 6) 

En sammanfattning av den information som uppkom under intervjun.  

Berätta kort om dig själv. 

Jag har titeln Universitetsadjunkt i sjukgymnastik och är fysioterapeut. Jag är lärare 

på fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. 

Hur ser du på produktutveckling? 

Då jag jobbar som sjukgymnast tänker jag på skadorna i en utveckling. Vad kan 

användaren ha för skador sen innan, hur kan man undvika att den får skador och 

hur fixar man eventuella skador? 

Tips: Kolla vanliga sjukdomar på flygvärdinnor via företagshälsovården inom flyg. 

Kolla även vetenskapliga studier om det finns någon om skador på kabinpersonal.  

Vilka skador tror du är vanliga på kabinpersonal?  

Det kan exempel vara tennisarmbåge, det är när man överbelastat armen och får 

ont vid armbågen. Om man greppar med ett brett grepp kan det göra ont om man 

har ”Tennisarmbåge” och då kan det göra ont att exempelvis greppa ett 

mjölkpaket och sedan lyfta det. Det tror jag dock inte kommer vara ett problem 

här. Det är viktigt att veta hur armen är uppbyggd. Det är två ben i underarmen 

som heter Radius och Ulna. Dem är raka i ett avslappnat läge och när handen vrids 

korsas dem. 

Tips: Kontakta en sjukgymnast/ergonom.  

Vad tror du om vårt grepp?  

Rotationen är bra och ni håller allt rak. Dock när jag med större händer ska servera 

med kannan och inte kommer in ordentligt i greppet så bli handleden inte rak när 

jag serverar. 

Det är viktigt att se hur kroppsstorleken/handstorleken på kabinpersonalen ser ut 

för att förstå vem man måste anpassa kannan till. Det är inte självklart att någon 

med stora händer är proportionerligt starkare än någon med mindre händer. Vem 

är det man ska anpassa den för?  

Har du några fler tankar kring vår kanna?  

Det är väldigt svårt att bryta vanor och det är svårare om det är en sluten grupp. 

Att ex visa en film hur den funkar eller broschyr är ett bra steg att den används på 

rätt sätt. 
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Spontant tycker jag att greppet är bra. Annat som jag tycker är bra med kannan är 

att den endast behövs vridas 90 grader för att tömmas, har en kostnadseffektiv 

tillverkning, är smidig att förvara och är lätt att diska. 
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Bilaga 5 - Hastighetsskillnad av 

vattentemperaturens ökning i två kärl  

(Se sida 13) 

Två stycken kärl med en volym på en halvliter vardera fylldes med 8 gradigt vatten 

i en lufttemperatur på 22 grader. Ett kärl hade lock med minimal kontakt med 

luften och den andra var utan lock. De ställdes i samma lufttemperatur med en 

termometer efter varandra för att undersöka om temperaturstegringen skilde sig 

mellan kärlen. Samma termometer användes till de båda kärlen för att undvika att 

olika termometrar gav olika resultat. Tiden som det tog för vattnet att höjas en 

grad antecknades och avslutads då vattentemperaturen nådde 12 grader.  

Resultatet blev att det tog cirka 50 minuter för vattnet att nå en temperatur på 12 

grader på båda kärlen. Författarna drog slutsatsen att det inte behövdes något 

lock i syftet att bevara temperaturen då det tog lika lång tid för båda kärlen att nå 

12 grader. 

  

Figur 35 - Vattentemperaturtest 
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Bilaga 6 - Funktionsanalys 

(Se sida 19) 

Huvudfunktion 

 Medge servering 

Delfunktion 

 Medge ergonomisk användning 

 Medge förvarning i ATLAS-låda 

 Medge användarvänlighet 

 Medge kostnadseffektiv tillverkning 

 Medge enkel rengöring 

 Medge droppfri servering 

 Medge hållbarhet 

 Medge enkel påfyllnad 

Stödfunktion 

 Medge grepp nära tyngdpunkt 

 Inneha låg vikt 

 Medge stabilitet 

 Medge enkel montering 
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Bilaga 7 - Omvärldsanalys  

(Se sida 20 och 22) 

 

+ Töms med enkelhet 

+ Hållbar 

+ Inga avancerade former 

+ Inget handtag som tar upp plats 

- Inget ergonomiskt grepp 

- Inte anpassad för diskning 

- Liten volym 

- Inget stöd för handen 

 

 

+ Rundat vid grepp 

+ Inga avancerade former 

+ Inget handtag som tar upp plats 

- Inget stöd för handen 

- Inget lock 

 

 

 

 

 

+ Rundat och anpassat för grepp 

+ Inga avancerade former 

+ Inget handtag som tar upp plats 

- Inget ergonomiskt grepp 

- Liten volym - 0,3 l 

- Inget stöd för handen 

 

 

Figur 36 - Silverkanna (Leonards, 2006) 

Figur 37 - Kanna Tuokio Arabia (Tengvall, 
u.d.) 

Figur 38 - Ursula kanna utan handtag 
(Munch-Petersen, u.d.) 
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+ Hållbar och droppfri pip 

+ Inga avancerade former 

+ Inget handtag som tar upp plats 

+ Isolerande 

+ Lock 

+ Rundat och anpassat för grepp 

- Inte anpassad för diskning 

- Inget stöd för handen 

 

+ Långt handtag som möjliggör många olika grepp 

+ Töms med enkelhet 

+ Lock 

- Handtag tar upp plats 

- Inget ergonomiskt handtag 

 

 

 

 

 

 

 

+ Rundat och räfflat vid grepp 

+ Inga avancerade former 

+ Inget handtag som tar upp plats 

+ Isolerande 

- Inget stöd för handen 

- Inget lock 

- Ingen droppfri pip 

- Låg volym 

 

 

 

 

Figur 39 - Tebryggare (Jensen & Holbaek, 
u.d.)  

Figur 40 - Trekantig kanna 
 (Kulturen, 2005) 

Figur 41 - Rillo kanna (RUM 21, u.d.) 
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+ Friliggande pip för kontrollerad servering  

+ Rundat vid grepp 

+ Hållbar 

+ Inget handtag som tar upp plats 

+ Lock 

- Inget stöd för handen 

- Låg volym 

- Inte optimerad för diskning 

 

 

 

+ Skönt handtag 

+ Kannan kändes balanserad i handen 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bra grepp 

+ Vilade inte på pekfingret 

+ Inga vassa kanter 

- Handtaget kändes för kort 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bra grepp 

+ Då handtaget är ”inuti” kommer det närmare tyngdpunkten 

+ Låg vikt, pga materialet 

- Kändes onaturlig i formen 

  

Figur 42 - Lutande silverkanna 
(Bjurling, 2013) 

Figur 43 - Vattenkokare svart 
 (Clas Ohlson, u.d.) 

Figur 44 - Vattenkokare silver (Ibid.) 

Figur 45 - Vattenkokare plast (Ibid.) 
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Bilaga 8 - Skisser från brainstorming  

(Se sida 20) 

 

 

 

 

 

Figur 46 - Skisser till koncept 2 

Figur 47 - Skisser till koncept 3 
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Figur 48 - Skisser till koncept 1 och övrigt 
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Figur 49 - Post-it från idégenereringen 
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Bilaga 9 - Idéer på kannans form  

(Se sida 20) 

 

 
Figur 50 - Former från i idégenereringen 
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Bilaga 10 - Tankar och bilder av skissmodeller  

(Se sida 20 och 22) 

Författarens allmänna funderingar kring skissmodellerna 

 Vi strävar efter att tre stycken kannor ska få plats i en ATLAS-låda liggandes 

och 6 stycken ståendes. Maximala höjden i liggande läge är 24 cm och 22 cm i 

stående läge.  

 Vi tror att alla kannor alltid kommer ha ett ”handtag” oavsett grepp. 

 Om man greppar kannan måste den vara smalare vid greppet än vid pipen.  

 Om man greppar i kannan och den är fylld med kaffe behövs det något 

isolerande material så att man inte bränner sig. 

 Symmetri är viktigt för att passa både höger- och vänsterhänta.   

 Mindre fokus på pipen i detta stadie, när ett fungerande grepp finns anpassas 

en bra pip till den. Men inte friliggande pip då det inte fungerar med 

tillverkningsmetoden. 

 Svårt att passa alla händer.  

 Alla håller på olika sätt vilket gör det svårt att anpassa greppet. 

 Hur ska vi få användaren att greppa kannan på rätt sätt?  

 Hur ska kannan vara utformad så att den är lätt att diska? Avtagbart lock, helt 

gå att fälla upp så den blir plan. 

Koncept 1 

Kommentarer från utomstående personer  

+ Skönt grepp 

+ Stabilt grepp 

+ Avslappnad rörelse vid servering 

- Svårt att veta hur kannan ska greppas 

Behövs ett skvättskydd vid pipen så att det inte skvätter ut vätska där? 

Författarnas tankar och funderingar: 

 Skönt grepp 

 Rak handled vid servering 

 Den får inte vara för stor för handen  

 Svår att anpassa för universaldesign  

 Går att ställa upp och ner vid diskning   

 Krävdes en kant/spår för fingrarna för att få ett bra grepp  

 Är stödet för baksidan av handen nödvändigt för funktionen eller är det bara 

ett psykiskt stöd? 
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Koncept 2 

Kommentarer från utomstående personer  

+ Enkel att greppa  

- Ser ut som en vanlig kanna  

Författarnas tankar och funderingar: 

Figur 51 - Kompletterande bilder på skissmodeller koncept 1 
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 Handen måste kunna omsluta kannan helt 

 Starkt grepp 

 Enkel form 

 Enkel att anpassa för universaldesign 

 Går att ställa upp och ner vid diskning 

 Inte ergonomisk vid servering då handleden inte förblir rak 

 Finns inget stöd för baksidan av handen, riskerar att tappas om den blir för 

tung 

 

 

Koncept 3 

Kommentarer från utomstående personer  

- Det känns som om den kommer att vicka framåt när man ställer ner den 

- Känns inte unik och lik en annan utveckling August Lundh redan gör.  

Figur 52 - Kompletterande bilder på skissmodeller koncept 2 
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Författarnas tankar och funderingar: 

 Enkel form 

 Kan paketeras lätt på grund av den rektangulära formen 

 Snygg utformning 

 Ergonomiskt grepp 

 Det utstående handtaget tar mycket plats 

 Ostabilt intryck 

 Går inte att ställa upp och ner vid diskning 

 

 

 
Figur 53 - Kompletterande bilder på skissmodeller koncept 3 
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Bilaga 11 - Test på resultat  

(Se sida 31) 

Vem: Personer på Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

Vad vet de om kannan: Medvetna om att det är en juicekanna och att den ska 

vara inom flygcatering. Ingen tidigare kunskap om hur den används. 

Ålder: 18-65 år 

Kön: Kvinna/man 

Längd på handen: handled till långfingret 

Bredd på handen: handflatans bredd 

Tjocklek på handen: centrum på handen 

Genomförande: 

1. Ge testperson kannan. Greppar personen rätt? JA/NEJ. 

2. Om personen greppar fel, visa bilder på hur kannan ska greppas. Se nedan. 

 

3. Greppar testpersonen rätt efter att ha sett bilderna. JA/NEJ. 

4. Om personen greppar fel, demonstrerar författarna hur kannan ska greppas 

tills de greppar rätt. 

5. Be testpersonen fylla upp kannan med juice och undersök sedan greppet: 

 Tog personen av locket på rätt sätt? JA/NEJ. Om nej, hur? 

 Fyllde personen kannan enkelt? JA/NEJ. 

 Är midjan rätt placerad för fingrarna? JA/NEJ. Om nej, varför?  

 Är avståndet mellan kannans kropp och handstödet rätt för handen? 

JA/NEJ. Om nej, varför? 

 Är spåret för tummen rätt placerat? JA/NEJ. Om nej, varför? 

 Är det ett bekvämt grepp? JA/NEJ.  

- Om det är obekvämt, är det på något speciellt ställe? 

6. Be personen hälla upp juice i 5 glas. 

 Är strålen kontrollerad? JA/NEJ 

 Känns kannan balanserad i handen/ stabilt grepp? JA/NEJ 

Figur 54 - Visningsbild av grepp 
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 Hålls handleden rak under serveringen? JA/NEJ 

 Är det fortfarande bekvämt/obekvämt?  JA/NEJ 

- Om det är obekvämt, är det på något speciellt ställe?  

7. Övriga kommentarer från testpersonen.  
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Bilaga 12 - Resultat av tester på resultet 

(Se sida 32) 

 

 

 

Testperson 1 Testperson 2

1 Greppar personen rätt? Nej Nej

2 Greppar personen rätt efter bilderna? Ja Ja

3 Togs locket av på rätt sätt? Nej Ja

4 Fylldes kannan men enkelhet? Ja Ja

5 Är midjan rätt placerad för fingrarna? Ja Ja

6 Är avståndet mellan kannan kropp och handstödet rätt för handen? Ja Ja

7 Är spåret för tummen rätt placerat? Ja Ja

8 Är greppet bekvämt? Nej Ja

9 Är strålen kontrollerad? Ja Ja

10 Känns kannan balanserad i handen? Ja Ja

11 Är greppet bekvämt under servering? Nej Nej

12 Mått på handen Handens längd = Handens längd = 175 mm

Handens bredd = Handens bredd = 80 mm

Handens tjocklek = 25 mm Handens tjocklek = 35 mm

13 Övriga kommentarer Obekvämt vid knogen Tryck vid knogen

Testperson 3 Testperson 4 Testperson 5

1 Nej Nej Ja

2 Ja Ja .

3 Ja Ja Ja

4 Ja Ja Ja

5 Nej Ja Ja

6 Nej Ja Ja

7 Ja Ja Ja

8 Ja Ja Nej

9 Ja Ja Ja

10 Ja Ja Ja

11 Nej Nej Nej

12 Handens längd = 180 mm Handens längd = 190 mm Handens längd = 175 mm

Handens bredd = 70 mm Handens bredd = 80 mm Handens bredd = 75 mm

Handens tjocklek = 25 mm Handens tjocklek = 40 mm Handens tjocklek = 35 mm

13 Håller på eget sätt för att    Tryck vid knogen Tryck vid knogen

handen inte följer längs kannan Svårt att greppa när den står i lådan Bra använding då man 

och då trycker emot med använder hela armen

knogen mot handstödet. och inte bara handleden

Obekvämt mot knogen då. 

Testperson 6 Testperson 7 Testperson 8

1 Nej Nej Nej

2 Ja Ja Ja 

3 Ja Nej Nej

4 Ja Ja Ja 

5 Ja Nej Ja 

6 Nej Ja Ja 

7 Ja Nej Ja 

8 Ja Ja Ja 

9 Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja 

11 Nej Ja Ja 

12 Handens längd = 170 mm Handens längd = 200 mm Handens längd = 180 mm

Handens bredd = 70 mm Handens bredd = 95 mm Handens bredd = 80 mm

Handens tjocklek = 30 mm Handens tjocklek = 40 mm Handens tjocklek = 30 mm

13 Tryck vid knogen Bra passform på locket 

Droppfri och självlåsande

För litet avstånd i 

Snygg design

Effektiv servering

Kan vara bra om man 

kan lyfta i handstödet
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Testperson 9 Testperson 10

1 Nej Nej

2 Ja Ja

3 Nej Ja

4 Ja Ja

5 Ja Ja

6 Ja Ja

7 Ja Ja

8 Nej Ja

9 Ja Ja

10 Ja Ja

11 Nej Ja

12 Handens längd = 180 mm Handens längd = 170 mm

Handens bredd = 90 mm Handens bredd = 70 mm

Handens tjocklek = 35 mm Handens tjocklek = 30 mm

13 Tryck på utsida av hand
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Bilaga 13 - Ritningar med huvudmått 

(Se sida 32) 

 
Figur 55 - Ritning av juicekannan 
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Figur 56 - Ritning av locket 


