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Sammanfattning
Utveckling och modernisering sker ständigt och överallt i dagens samhälle. Ändock hanterar
vi och hyvlar ost på samma sätt som vi gjort i årtionden. Dagens hantering av ost i samband
med hyvling är inte bara ohygienisk, utan också ett svårt moment för vissa.
Målet att utveckla ett funktionellt, modernt och livsmedelsgodkänt redskap, anpassat för
dagens samhälle ligger till grund för examensarbetet. Tillsammans med intressenter så som
kunder och leverantörer, har de önskemål och krav som ställts upp för prototypen successivt
kunnat arbetas fram. Välkända metoder och undersökningar av marknaden har använts för att
säkerhetsställa behovet av produkten. Även forskning inom relevanta ämnen har påvisat att en
ny produkt på marknaden är av behov.
Den tänkta målgruppen för produkten, som kallas CASEUS, har efter undersökningar visats
bred. Namnet CASEUS kommer ifrån det latinska ordet för ost (Caseus). Benämningen
tycktes också passa bra då det kan kopplas till det engelska ordet case, som betyder fodral.
Redskapet är utformat med enkel mekanisk lösning, i hygieniskt material. Handtaget är
anpassat utefter EU:s standardmått för handtag för att passa majoriteten av Sveriges
befolkning. Genom dess konstruktion anses produkten därmed lämplig för majoriteten av
befolkningen. Således finns det en marknad för produkten på hotell och restauranger, samt i
privata hushåll.
En prototyp av CASEUS har i slutskedet av projektet kunnat tas fram hos Havd Group som är
en intressent för projektet. Prototypen har till stor del finansierats av ALMI Företagspartner
och Lektor Sten Fåhrés minnesfond. För att kunna gå vidare med CASEUS efter projektets
slut har nya möjliga vägar undersökts. Genom marknadsföring av prototypen, fler stipendier
eller samarbete med existerande tillverkare i branschen, hoppas projektgruppen kunna få ut
CASEUS på marknaden.
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Abstract
Development and modernization takes place all the time and everywhere in today's society.
Although we handle and slices hard cheese in the same way that we did decades ago. The way
we handle cheese nowadays is not only unhealthy, but can also be a difficult moment for
some people.
The goals to develop a functional, modern and food-approved kitchen tool adapted to today’s
society are the main factors for this bachelor thesis. Along with stakeholders for the project,
the requests and demands set up for the prototype progressively have been worked out. Wellknown methods and market surveys have been used to ensure the need of the product.
Researches in relevant subjects have also shown that the market is in need of a new product.
The product called CASEUS has after studies shown to have a broad target group. The name
CASEUS, came from the Latin word for cheese (Caseus) and from the English word case, as
the product will be like a case around the cheese. The kitchen tool is designed with a simple
mechanical solution, in a hygienic material. The handle is designed according to EU: s
standard dimensions for handles. Therefore, it is considered suitable for the majority of the
population in Sweden. Thus, there is a market for the product both at hotels and restaurants, as
well as in private households.
In the final stage of the project a prototype of CASEUS has been produced by Havd Group,
which is a stakeholder in the project. The prototype has been funded by a scholarship and
contributions from ALMI Business partner.
To be able to continue with CASEUS after the end of the project, new possible working paths
have been investigated. With promotion, more scholarship or a collaboration with an existing
manufacturer in the industry, the project team hopes to be able to get CASEUS out on the
market.
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Förord
Rapporten har skrivits under kursen Examensarbete inom produktutveckling och
innovationsledning på Högskolan i Halmstad, 22,5 högskolepoäng. Projektet har drivits av
utvecklingsingenjörsstudenterna Klara Albertsson och Julia Gustavsson. Arbetet är ett
nyproduktutvecklingsprojekt och i rapporten beskrivs vägen från idé till färdig produkt.
Projektet har bidragit till ökad kunskap inom produktutveckling och alla dess områden, men
också givit stor erfarenhet av att samarbeta med varandra och olika intressenter i
produktutvecklingskedjan.
Ett stort tack till alla som hjälp oss på den här resan med bland annat feedback och kritik. Ett
extra stort tack till:
Freddie Johansson och Havd Group AB, som tagit fram vår prototyp
Pär-Johan Lööf, som varit handledare
Leif Nordin, som alltid funnits ett mail bort
Dan- Ove Johansson, som hjälpt till med 3D-pritning och sponsring till Utexpo
Familj, vänner och klasskamrater, som stöttat och hjälpt oss framåt

Klara Albertsson & Julia Gustavsson
Julia.klara.examensarbete@gmail.com
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1. Inledning
I det här inledande avsnittet kommer projektet CASEUS att presenteras med bakgrund, syfte,
mål och avgränsningar för att läsaren ska få en grundläggande förståelse för examensarbetet.

1.1 Bakgrund
I det svenska hushållet är osten nästan en självklarhet. Smak, lagring och form finns idag i
otroligt många varianter för att passa allas tycke, men hur vi hyvlar och hanterar osten har inte
haft samma utveckling. Att hålla handen på osten medan man hyvlar är inte bara ohygieniskt
och bakteriespridande, utan kan också vara ett svårt moment för personer med nedsatt
greppförmåga. Behovet av en produkt som kan underlätta en hygienisk hantering av livsmedel
kändes efter dessa aktuella problem nödvändig. Då produkten som saknas på marknaden bör
lösa alla aktuella problem, omfattar den också en stor målgrupp. Målgruppen är därmed alla
personer som hanterar ost och eventuellt andra livsmedel och som har en viss greppförmåga.
Med viss greppförmåga räknar projektgruppen de personer som i dagsläget kan greppa runt ett
handtag utan större svårigheter.

1.2 Syfte och mål
Syftet med produktutvecklingsprojektet är att utveckla en produkt som marknaden känner ett
behov av. Produkten ska underlätta en hygienisk och ergonomisk hantering av livsmedel.
Projektmålet är således att ta fram en prototyp av en hållare anpassade för livsmedel.

1.3 Avgränsningar
1.3.1 Projekt
Då projektgruppen har valt att utveckla en produkt som används vid fasthållning av ost och
eventuellt andra livsmedel har en geografisk avgränsning gjorts. Projektgruppen kommer
endast att fokusera på den aktuella marknaden i Norden där hyvling av ost är som störst.
Projektgruppen har valt att inte ha någon sekretess på projektet och produkten. Att inte ha
sekretess gör det enklare för projektgruppen att mer obehindrat kunna samtala och samarbeta
med intressenter och närstående. Patent kan även vara kostsamt att få igenom och då
projektgruppen arbetar med en snäv budget valdes denna möjlighet därmed bort.
1.3.2 Teknisk lösning
Projektgruppen vill att produkten ska vara lätt att använda och att den ska uppfylla kravet att
handtaget ska vara ergonomisk utformat. Området är dock väldigt brett och gruppen har
därmed valt att avgränsa sig till människor som i dagsläget inte har några problem att greppa
ett handtag.
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2. Projektbeskrivning
Avsnittet nedan beskriver vilka som varit delaktiga i projektet, samt deras områden. Risker
med projektet, tidsplan och en ekonomisk översikt presenteras även här.

2.1 Projektorganisation
Projektet CASEUS drivs av studenterna Klara Albertsson och Julia Gustavsson.
Projektmedlemmarna har tagit in extern expertis där kunskapsluckor har funnits. På så vis har
projektgruppen kommit åt den kunskap som behövts för att sammanställa projektet.
2.1.1 Projektgrupp
Julia Gustavsson, 26 år – Studerar Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i
Halmstad. Född och uppvuxen i Göteborg och har tidigare erfarenheter ifrån
service/kundservice och utbildning av barn och ungdomar inom travsport. Har alltid haft ett
stort intresse för att skapa och pyssla.
Klara Albertsson, 23 år- Studerar Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.
Född och uppvuxen i Halmstad och har tidigare erfarenhet ifrån industri och lager men har
även arbetat mycket med människor. Intresset har alltid varit riktat åt teknik och möjligheten
att få vara kreativ.
2.1.2 Intressenter
Intressenter projektgruppen har haft kontakt med under projektets gång:
•
•
•
•
•
•

•
•

Pär- Johan Lööf, handledare för projektet och Universitetsadjunkt maskinteknik,
Högskolan i Halmstad
Leif Nordin, examinator för projektet, Högskolan i Halmstad
Freddie Johansson, kontaktperson på Havd Group AB som tillverkat prototypen
Conny Nilsson, innovationsrådgivare på ALMI Företagspartner i Halmstad
Robert Selig, kökschef på Best Western Grand Hotel i Halmstad
Elin Johansson, Student Koordinator på Hälsoteknikcentrum Halmstad
Dan-Ove Johansson, kunnig inom 3D-printing
Ståhls Reklam, Mölndal, sponsorer av utställningsmaterial

2.2 Ekonomisk översikt
För att kunna finansiera projektet och få fram en hållbar prototyp söktes ett stipendium och
bidrag. Almi Företagspartner bidrog med 14 100kr för att kunna finansiera en prototyp och då
projektet drivs i egen regi kunde även Sten Fåhrés Stiftelse bidra med 2000 kr. Se kapitel 9.5.
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2.3 Tidsplan
När projektet startade hösten 2016 fanns det direktiv med deadlines. Obligatoriska moment
som ingick i kursen beskrivs kort nedan. Projektet sträcker sig fram till och med maj 2017 och
för en mer detaljerad tidsplan, se Gantt-schema i bilaga 1.
•
•
•
•
•
•
•
•

21 september, muntlig presentation av projektet.
15 november, sista dag att skicka in projektplan där tidsplan, mål, syfte, bakgrund,
avgränsningar, kravspecifikation, projektorganisation och intressenter beskrivs.
15 december, muntlig presentation på engelska om projektet. Under denna redovisning
ska hela konceptet och vidare arbete presenteras.
31 januari, sista dag för att skicka in konceptrapporten.
27 mars, opponering av annan projektgrupp med syfte att ge varandra konstruktiv
kritik och lyfta projekten framåt.
16 maj, slutpresentation inför examinator och studenter.
21 maj, sista dag för inlämning av slutrapport. Skickas till handledare och examinator
för betygsättning.
24, 26 och 27 maj, presentation av examensarbetet på högskolans mässa Utexpo.

2.4 Projektrisker
Inledningsvis analyserades riskerna med projektet genom en riskanalys, se bilaga 2.
Konkurrenter, liknande produkter, kunskapsluckor och marknaden är några av områdena som
kan utgöra en risk för projektet och produkten. De ovan nämna områden analyseras och
utvärderas mer under rubrik 9.6 Risker och möjligheter.

2.5 Sekretess
Ingen sekretess på projektet.
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3. Metoder för innovationsledning och produktutveckling
I det här avsnittet beskrivs olika metoder som projektgruppen analyserat inför och under
framtagningen av CASEUS. Då projektet enbart drivs av studenter, utan något samarbete med
ett företag, har metoderna som slutligen använts anpassats utefter en resurssnål
produktutveckling.

3.1 Dynamic Product Development
Dynamic Product Development (DPD), är en effektiv metod som lämpar sig vid
nyproduktutvecklingsprojekt (Holmdahl, 2010). Genom att följa metoden och dess tumregler
ges möjligheter för projektgruppen att anpassa arbetet och uppgifter utefter den rådande
situationen i projektet. Detta resulterar i att gruppen kan göra det viktigaste i varje situation
och inte fastna eller slösa dyrbar tid.
3.1.1 Push and Pull
En metod som ingår som en tumregel i DPD är Push and Pull. Denna regel syftar till att man
ska arbeta efter en morot som drar en framåt, istället för att drivas framåt som av en piska
(Holmdahl, 2010). Moroten i det här projektet är målet, att projektgruppens produkt
CASEUS, skall finnas som en färdig och användbar prototyp vid projektets slut i maj.

3.2 Lean Product Development
Lean Production har sedan Toyotas framsteg med att introducera och applicera metoden idag
spridit sig till alla möjliga branscher och organisationer. Kärnan i Lean består av fyra olika
principer som alla bidrar till att skapa mer värde för mindre arbete. Dessa fyra principer är,
teamwork, kommunikation, effektiv utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri, samt
kontinuerlig förbättring (Modig et al, 2011). Genom att analysera möjliga flaskhalsar, kan
värdefull tid sparas. Även visuell planering kommer att tillämpas för att kunna fortlöpa mot
målet (Holmdahl, 2010).

3.3 Set-based Design
Metoden Set-based Design innebär att man vill undvika att göra de misstag som ofta
uppkommer i en traditionell produktutvecklingsprocess. Genom att vänta med att fatta viktiga
beslut i ett tidigt skede kan man förhindra långa iterationsloopar senare i processen. Alltså att
behöva gå långt tillbaka i processen och börja om. Man ska genom den här metoden fokusera
på att bygga sig så mycket kunskap som möjligt inom området och låta många
lösningsalternativ växa fram för att senare kunna välja det bästa konceptet (Holmdahl, 2010).
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4. Metod för projektprodukten
Projektgruppen har som utgångspunkt arbetat utifrån DPD, den dynamiska
produktutvecklingsmetoden. Syftet med arbetet är att dra lärdom om hur hela
produktutvecklingsprocessen går till och projektmålet är att ha en livsmedelsgodkänd
fungerande prototyp vid projektets slut. Detta syfte och mål kommer således föra
projektgruppen genom många olika steg och moment. Att tillämpa DPD i största möjliga mån
ger därmed riktlinjer för gruppen och förutsättningar för att uppnå ett gott resultat.

4.1 Projektplanering
4.1.1 Veckomöte
Då projektgruppen tillämpar DPD, se kapitel 3.1, i största möjliga mån har det varit viktigt att
ha regelbundna veckomöten för gruppen. Dels själva, men också med handledare för att
stämma av läget och i vilken riktning projektet bör styras. På ett veckomöte har ett fokus för
veckan bestämts och projektgruppen har således alltid haft något att arbeta med. Resultat för
föregående vecka har även diskuterats.
4.1.2 Gantt-schema
För att få en klarare och mer detaljerad översikt över projektet gjordes två Gantt-scheman
(Projektmallar, 2017). Ett schema för hösten 2016 och ett för våren 2017. I schemana ställdes
aktiviteter och tid upp så att projektgruppen fick en uppfattning av hur aktiviteterna är
beroende av varandra. Gruppen valde att göra två separata scheman för att lättare kunna se
vad som var kvar att göra och inte stressa upp sig för vad som behövdes göras längre fram.
Schemana ger en tydlig bild av vad som skulle göras inom tidsramen och uppdaterades efter
hand, se bilaga 1. Med hjälp av schemana ser projektgruppen det de har klarat av och har lätt
att blicka framåt och veta vad som ska göras näst.
4.1.3 Handlingsplan
Under projektutvecklingens första veckomöten gjordes även en handlingsplan upp för de
deadlines och milstolpar som projektet hade. Genom att ha en visuell planering (bilaga 3) med
postit-lappar och whiteboardtavla kunde projektgruppen lätt överblicka de mål och milstolpar
som sattes upp i handlingsplanen (Holmdahl, 2010).

4.2 Informationsdelning
4.2.1 Veckorapporter
Gruppen har sedan projektets start varje vecka summerat det arbetet som gjorts under den
gångna veckan för att lätt kunna följa och blicka tillbaka på utvecklingen av arbetet (bilaga 4).
Veckorapporterna har även hjälpt projektgruppen att planera och uppdatera Gantt-schemat
allteftersom då de fått en bättre förståelse för tidsåtgången för olika moment i projektet.
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4.2.2 Gemensam dokumentation
För att effektivisera arbetet har projektgruppen haft en delad server där allt material och alla
dokument funnits tillgängliga för de båda projektmedlemmarna. Dokument har skapats och
delats på Google Drive (Google, 2017) och alla mail har skickats genom en gemensam Gmail
(Gmail, 2017), som båda varit lösenordskyddade. Genom att allt material kunnat nås via
internet har projektgruppen kunnat arbeta tillsammans, men även på distans de gånger
situationen krävt detta.
4.2.3 Extern kommunikation
Kommunikationen mellan projektgruppen och de intressenter som identifierats skedde
inledningsvis via mailkontakt för att på kort tid kunna nå ut till flera. När ett intresse visats
har projektgruppen, genom telefonsamtal eller ett personligt möte med intressenter, mer
detaljerat kunna beskriva projektet för att väcka intresse och skapa ett samarbete.

4.3 Idégenerering
4.3.1 Brainstorming
Projektgruppen har tillsammans, i grupp med andra och med familj och vänner genomfört
brainstorming för att få in så många olika idéer och lösningsalternativ till ett bra koncept.
Genom sparade skisser (bilaga 5) och skrift har projektgruppen senare i processen kunna gå
tillbaka och se på de idéer som kom upp för att ständigt utvärdera och validera att de arbetar
på den bästa idén (Holmdahl, 2010).
4.3.2 Korsbefruktning av idéer
Leken Korsbefruktning av idéer (Björkman, 2013) gjordes i projektstarten då leken bidrog till
ett innovativt- och öppet sinne. Idéer och lösningar skrevs ner på små lappar som blandades
runt i en hög. Därefter drogs varsin lapp per omgång och när lappidéerna slogs ihop kom
förslag som till exempel, taggar och fjädrar eller bottenplatta och gummiband. Detta gjorde
det möjligt för gruppen att få många förslag på hur osthållaren kunde designas (bilaga 5).
4.3.3 BAD-PAD-MAD
Genom att använda metoden Brain Aided Design - Pencil Aided
Design- Model Aided Design kan projektgruppen optimera
utvecklingsprocessen (Holmdahl, 2010). Med brainstorming och
genom att byta miljö kunde nya idéer uppkomma och gruppen
kunde i det andra stadiet förverkliga dessa med att rita skisser
och modeller i 3D program. När idén hade förvandlats till modell
med dimensioner och mått kunde slutligen en enklare prototyp
tillverkas med eget byggmaterial och med hjälp av en 3Dskrivare, se figur 4.1.
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Figur 4.1 3D-printad modell
(Författarna, 2017)

4.3.4 Set-based Design
Projektgruppen har tillämpat metoden genom att ständigt jobba med flera olika
lösningsalternativ (Holmdahl, 2010). Skisser och modeller i CAD har utvärderats allteftersom
och på så vis har lösningsalternativen minskats och förbättrats alltmer processens gång.
Genom att i ett tidigt skede, men även kontinuerligt undersöka viktiga faktorer såsom bland
annat material och ergonomi har modellerna delvis kunnat förändras utan att orsaka långa
omtags-/iterationsloopar.

4.4 Affärsutveckling
4.4.1 Business Model Canvas
För att få en tydligare överblick över projektets affärsidé användes affärsmodellen Business
Model Canvas. Modellen är grunden för hur organisationer levererar, skapar och fångar värde
(Osterwalder, 2009). Genom modellen redovisas bland annat kunder, produktvärde,
finansiering samt nyckelaktiviteter. För mer information och bild på hur projektgruppen
arbetat med Business Model Canvas, se under kapitel 9. Affärsplan.
4.4.2 Porters femkraftsmodell
Porters femkraftsmodell hjälper projektgruppen att identifiera attraktionskraften i branschen
med hänsyn till de fem konkurrenskrafterna. De nedan nämnda fem krafter utgör branschens
struktur (Porter, 1998). För att se projektgruppens femkraftsmodell, se kapitel 6.7.1.
• Konkurrens mellan befintliga aktörer
• Hot om inträde av andra aktörer
• Hot om ersättare av annan vara/tjänst
• Kundernas förhandlingsstyrka
• Leverantörernas förhandlingsstyrka
4.4.3 SWOT- analys
För att få en klarare bild över projektets, styrkor, svagheter, möjligheter och hot utvärderades
dessa områden i en SWOT-Analys (Projektledare, 2012a). Utvärderingen riktar in sig på
kvarstående arbete och uppdateras efterhand. SWOT-analysen ger en klarare bild av vad
projektgruppen ska fokusera på och vilka brister som ska åtgärdas. Se resultat av SWOTanalys i kapitel 6.7.

4.5 Analys och utvärdering
4.5.1 Nyhetsgranskning
En nyhetsgranskning (bilaga 7) gjordes med sökningar på bland annat patent, design och
varumärke på Patent och registreringsverket (PRV) för att hitta liknande produkter som hade
kunnat utgöra immaterialrättsliga hinder för produkten. Sökningarna gjordes även för att se
om CASEUS gjorde intrång på andras redan registrerade skydd. Se mer i kapitel 6.3.
4.5.2 Marknadsundersökning
För att en produkt ska överleva på marknaden är det viktigt att veta vilka användarna är för att
kunna tillfredsställa deras behov. För att ta reda på hur marknaden såg ut för CASEUS
gjordes inledningsvis en kvantitativ undersökning till privatpersoner där målet var att få in
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många svar (Bertram, 2009). Undersökningen skapades på webbsidan SurveyMonkey
(SurveyMonkey, 2017) och länken till undersökningen delades sedan via sociala medier.
Således kunde projektgruppen nå ut till ett stort antal privatpersoner, med olika kön, ålder och
familjeförhållanden. Frågor och svar på marknadsundersökningen finns i bilaga 8.
Då problemet med ohygieniska ostar först uppkom i offentlig miljö, ville
projektmedlemmarna även se hur restauranger och hotell ställde sig till en produkt som
CASEUS. En ny undersökning skapades då genom SurveyMonkey där frågorna
omformulerades för att riktas mer mot branschen. Syftet med undersökningen var alltså att se
om restaurang- och hotellbranschen var i behov av ett hjälpmedel som CASEUS.
Vid tolkning och säkerställandet av resultatet som undersökningarna visade blev begreppen
reliabilitet och validiteten aktuella. För att kunna generalisera svaren är det viktigt att både
reliabiliteten och validiteten är god. När man mäter rätt sak vid rätt tillfälle är validiteten god.
Mäter man också på ett tillförlitligt sätt har man då även god reliabilitet. (Gunnarsson, 2002).
Projektgruppen anser att de frågor som ställdes i enkäten till privatpersoner var högst
relevanta, alltså var validiteten god. Enkäten delades via sociala medier och det var fritt fram
för vem som helst att svara på frågorna. Detta sänker reliabiliteten eftersom projektgruppen
inte vet om de som svarat på enkäten tagit den seriöst. Enkäten erbjöd dock privatpersonerna
möjlighet att skriva egna kommentarer till frågorna, vilket höjer enkätens reliabilitet då svaren
inte bara var från kryssfrågor.
4.5.3 Kvalitativa intervjuer
Kvalitativa intervjuer gjordes för att få ett mer tillförlitligt resultat på hur marknaden ställer
sig till produkten (Trost, 2010). Mer om den kvalitativa intervjun som var med Robert Selig,
kökschef på Grand Hotell finns under kapitel 6.4 och bilaga 11. Kortfattat från intervjun med
Elin Jonsson, Student Koordinator på Hälsoteknikcentrum Halmstad finns under kapitel 6.8
och fullständig intervju i bilaga 12.
4.5.4 Riskanalys och möjligheter
En riskanalys (bilaga 2) gjordes för att förutsäga vilka risker som kan uppstå med projektet
(Projektledare, 2012b). När riskerna identifieras, är det även lättare att se möjligheter för
projektet. Det gjordes även en FMEA- feleffektsanalys (bilaga 9) för att analysera och
utvärdera riskerna med produkten. Efter att riskerna var identifierade diskuterades och
bestämdes åtgärder för att minska eller eliminera riskerna. Risker och åtgärder beskrivs mer
under rubrik 9.6 Risker och möjligheter.

4.6 Utveckling av prototyp
4.6.1 Skisser
För att produkten ska bli som projektgruppen har tänkt görs inledningsvis skisser för hand och
även modeller i CAD programmet Zbrush. Gruppen valde att göra många modeller i CAD för
att lättare kunna göra ändringar och få en bild över hur produkten såg ut. Då projektgruppen
även ville hitta tillverkare för att tillverka en riktig prototyp i rätt material, var det enklare att
skicka 3D-filer än att ta kort på en prototyp. När gruppen var nöjd med 3D-modellen skrevs
en prototyp ut i en 3D-printer för att få en visuell uppfattning och känsla för produkten. För
skisser se bilaga 5.
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4.7 Kontaminering experiment
Projektgruppen har sökt online och haft mailkontakt med bland annat livsverket och 1177
Vårdguiden angående bakterier och hur de kan kontaminera livsmedel vid handkontakt.
Projektgruppen har också utfört ett eget experiment för att se hur snabbt bakterier kan växa till
sig och kontaminera livsmedel. Experimentet gick ut på att varje dag i två veckor ta fram en
ost ur kylskåpet och vidröra den likt man gör när man hyvlar ost. Sista dagen lät de även osten
stå framme i några timmar. För resultat av experimentet, se kapitel 6.5.1.
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5. Teori och referenser
5.1 Handverktyg
Inför utvecklandet av ett handverktyg finns det mer än verktygets funktion som bör finnas i
åtanke. Ergonomi och antropometri är två ämnen som också bör undersökas.
5.1.1 Antropometri
Genom att undersöka de antropometriska mått som finns gällande människans storlek, styrka,
form och arbetsförmåga kan utformandet av ett handverktyg anpassas till de 95 % som ligger
inom dessa medelmått. Inom antropometrin hör både strukturella och funktionella mått och de
som skiljer dem åt är mått som mäts i fasta positioner och hur måttet förändras samt kan
sträckas vid en rörelse (Virtual Ergonomics Centre, 2011).
5.1.2 Ergonomi - Handtag
De aspekter som behöver tas i åtanke vid utformning och design av ett handtag är bland annat
handtagets längd, tjocklek, material och form.
Då alla människors händer ser olika ut och skillnaden är stor både mellan män och kvinnor,
unga och gamla är det fördelaktigt att följa de europeiska standarder som finns för handtag.
Enligt denna antropometriska standard för verktygsdesign ska ett handtag ha en minimilängd
på 125 mm (Björing, 2003).
För handverktyg som är raka och inte ska roteras i handen brukar en oval/cirkulär profil vara
lämplig. Profilen lämpar sig eftersom man vill undvika hårda kanter som eventuellt annars
hade kunnat skära in i användarens hand. Diametern på ett cirkulärt handtag bör vara mellan
30–40 mm för att vara lämpligt för majoriteten av användarna (Lagerström et. al, 2008).
Material och ytstruktur har även en avgörande betydelse för vilket grepp man får. För att
användaren ska få ett fast grepp om handtaget är det lämpligt med en fin mönstrad yta i
materialet, detta ger en högre friktion och minskar den gripkraft som behövs för att hålla ett
fast grepp runt handtaget. Med för grovt mönster kan det dock göra ont för användaren då det
blir högt punkttryck i vissa delar av handen, vilket också kan leda till att blodflödet blir sämre.
På raka verktyg kan det också vara en idé att ha ett parerskydd längst fram på handtaget som
reducerar risken att glida med handen från handtaget (Björing, 2003).

5.2 Ost
Projektgruppen har valt att rikta in sig på att utveckla ett verktyg för hårdost, även om detta
inte stänger möjligheten att använda den färdiga produkten på andra livsmedel. Ost kan delas
in i sex olika ostfamiljer, där hårdost är en egen familj. Beroende på bland annat vilken mjölk
som används, pastörisering, lagring och vilken tillverkningsmetod som tillämpas skiljer sig
osten i smak, doft, utseende, färg och form (Älskade ost, 2017).
5.2.1 Osthyveln
Osthyveln uppfanns redan 1925 av Thor Bjørklund från Norge. När patentet registrerades
bestod osthyveln av fyra delar, blad med skärkant, hals, spik och handtag. Osthyveln har i
princip haft samma utseende sen det ursprungliga patentet (Bjørklund, 2016).
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5.3 Kontaminering
Smittor som sprids via händer, så kallad kontaktsmitta är en vanlig smittväg (Vårdguiden
1177, n.d). Ändå tar det endast cirka 20–30 sekunder att tvätta händerna ordentligt och på
detta sätt hindra bakterier och virus från att smitta och transporteras vidare. Trots den korta
ansträngning är det få som tvättar och torkar händerna på rätt sätt. Händerna är den vanligaste
anledningen till sjukdom och en god handhygien kan faktiskt ge ett friskare liv (High Five
Education, n.d). Bakterier och virus kan under gynnsamma förhållanden fördubblas var 20e
minut och överleva på ytor som handtag, hissknappar och arbetsbänkar i upp till 72 timmar
(Folkhälsomyndigheten, 2016). En annan otäck sanning är att det i princip finns lika många
bakterier under en nagel som antalet invånare i Sverige (Sund.nu, 2015).
Enligt Livsmedelsverket (2006) ska alla människor som arbetar med livsmedel, samt
allehanda besökare och kontrollpersonal ha en god personlig hygien. En god personlig hygien
innebär inte bara att man tvättar händerna noga efter toalettbesök, utan en rad andra punkter i
detta sammanhang. Man får till exempel inte bära smycken eller klocka som kan komma i
kontakt med oförpackade livsmedel eller utgöra någon annan risk. Man ska inte heller vara
sjuk, ha sår på händerna, röka eller snusa i samband med hanteringen. Bär man handskar
skyddar detta till viss del, men ska bytas regelbundet. Kläderna ska vara rena och skyddande
och personer med långt hår ska bära hårnät.

5.4 Material
5.4.1 Rostfritt stål
Rostfritt stål används ofta där det finns höga hygienisk- och lättbearbetade krav. För att stålet
ska bli rostfritt stål tillsätts krom. Ju mer krom som tillsätts, desto bättre skyddar det mot
punktfrätning och rost i miljöer som kan vara väldigt fuktiga (Lo et al. 2009). Stålet ger inte
ifrån sig någon smak och framkallar i princip aldrig nickelallergi (Blom, 2016). Nickel i stålet
ger ökad formbarhet och gör även att stålet blir omagnetiskt. Då produkten skall vara enkel att
forma är det bra om stålet har nickel i sig (BE Group, n.d).
5.4.2 Plast
Plast är ett samlingsnamn för många material, men dessa består ofta av en polymer med olika
tillsatser. Ofta har plaster direkt kontakt med livsmedel, men ska ändå hanteras olika beroende
på vilken typ det är. Olika typer av plast används även till olika typer av produkter beroende
på vilka egenskaper man vill åt. De vanligaste plasterna är Polyeten(PE), Polypropen (PP),
Polystyren (PS), Polyvinylklorid (PVC), Polyester (polyetylentereftalat, PET), Polykarbonat
(PC), Polamid (nylon) och Polytetrafluoreten (PTFE, teflon).
Polyamid är till exempel en plast som ofta används till köksredskap då dess uppbyggnad gör
det möjligt att tåla temperaturer upp emot 200 grader Celsius. Men även Polypropen tål höga
temperaturer och används främst till burkar och mikrovågsförpackningar (Livsmedelsverket,
2017).
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5.4.3 Trä
Trä är ett naturligt material som historiskt sätt är det äldsta byggnadsmaterialet och där
användningsområdena för det är många (Svenskt Trä, n.d).
Trä används inte bara inom byggnation utan kan även användas för många andra produkter,
bland annat i köket. Detta på grund av dess förmåga att inte leda värme lika bra som bland
annat metall. Positivt med materialet är också att det inte repar eller förstör grytor eller
stekpannor. Framförallt är det ett naturligt material som inte släpper ifrån sig några gifter vid
upphettning (Kemikalieinspektionen. n.d). Dock ska träredskap inte diskas i diskmaskin då
den höga temperaturen kan förstöra redskapet och få det att spricka (Blomquist, n.d).
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6. Utvecklingsprocessen
I nedanstående kapitel beskrivs vilka val som gjorts i utvecklingsprocessen och varför.
Projektet startade med idégenerering, projektplanering, krav och funktionsspecifikation och
undersökning av marknaden. Genomförandet har byggts på skisser och modeller som baserats
på de teoretiska möjligheterna för CASEUS. Andra viktiga delar i genomförandet har varit att
ständigt knyta nya viktiga kontakter för projektet och framtiden. Höga krav har ställts på
CASEUS utformning då projektet genomförts med en snäv budget och under begränsad
tidsperiod.

6.1 Idégenerering
Projektgruppen startade projektet med idégenerering av olika slag. Brainstorming tillsammans
korsbefruktning av idéer gav en första bild av vad som ville uppnås med projektet. Detta var
en hygienisk och ergonomisk hållare för livsmedel, men framförallt för ost. Genom att studera
tidigare kända handverktyg och produkter både i butik och på internet fick gruppen ännu fler
idéer och möjliga lösningsförslag. Gruppen fick inspiration på metod för hur hållaren skulle
öppna och låsa sina armar från bland annat en musfälla, klädnypa, brytbladskniv, skiftnyckel,
insexnyckel, kugghjul och tesil. I musfällan och klädnypan var det en liknande fjäder som var
intressant för att armarna skulle omfamna osten. Brytbladskniv, kugghjul och skiftnyckel gav
idéer för hur skenorna kunde justeras. Insexnyckeln var en bra inspiration till hur skenorna
och armarna skulle kunna fästas fast på livsmedlet och ge olika lägen för att passa olika
storlekar. Tesilens funktion att öppna silen genom att trycka ihop handtaget var en idé på hur
man skulle kunna öppna armarna som omsluter osten.
För att veta vilken storlek osthållaren behövde ha för att i princip passa alla ostar, besökte
projektgruppen också en affär med stort utbud av ostar. Så småningom kunde gruppen också
tillämpa BAD-PAD-MAD där de fick en visuell bild av idén. Se skisser på de första idéerna i
bilaga 5.

6.2 Projektplanering
För att kunna ta projektet vidare från idéstadiet behövde gruppen göra en grov planering och
handlingsplan. De bestämdes att det inledningsvis skulle göras en nyhetsgranskning och
marknadsundersökningar, men också en hypotetisk tidsplan, se GANTT-schema i bilaga 1.
Gruppen hade sedan projektstart bestämt sig för att tillämpa den dynamiska
produktutvecklingsmetoden för att inte låsa sig kring tidsplanen för mycket. I det här skedet
ställdes även en funktion- och kravspecifikation upp för första gången vilken kom att anpassas
och ändras efterhand, se bilaga 19. Projektbeskrivning.

6.3 Nyhetsgranskning
Då det fanns en uppfattning av vad som ville uppnås i projektet både genom skisser och en
enkel modell kunde gruppen genomföra en nyhetsgranskning. Undersökningar av befintliga
produkter i samma kategori gjordes via internet, men också i butiker. Även patentsökningar
gjordes för liknande produkter för att se till att CASEUS inte gjorde intrång på redan
registrerat skydd. Då gruppen från början hade som förhoppning att kunna ansöka om patent
ville de att deras lösning skulle ha nyhetshöjd samt att inga andra produkter skulle vara
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immaterialrättsliga hinder. Efter nyhetsgranskningen fick de därmed en klar bild av vad som
var och inte var möjligt. Under nyhetsgranskningen hittades en konkurrent At Hand of
Sweden säljer en osthållare helt gjord i plast. Produkten testades av projektgruppen för att se
vilka brister och styrkor den hade. Brister som upptäcktes på produkten var att den var ostabil
att använda och att den stacks in 40 millimeter i osten, vilket medförde ett stort hål där även
bakterier skulle kunna trivas. Styrkor produkten hade var att den passade alla former av ostar.
At Hand of Sweden har inget patent på sin osthållare.
Vid patentsökningar fann projektgruppen även en produkt som endast var till för trekantiga
ostar. Osten sattes fast på en platta med hjälp av rakblad och man höll i plattan istället för
osten vid hyvling. Osthållaren var även endast utformad att passa en viss storlek av trekantiga
ostar. Produkten var dock inget hinder för CASEUS då de skiljde sig i både form och
funktion. Se bild på CASEUS konkurrenter, se figur 6.1. För fler bilder på konkurrenter se, se
bilaga 7.

Figur 6.1 CASEUS konkurrenter (Författarna, 2017)

6.3.1 Produktnamn
För att komma på ett namn för produkten började projektgruppen med en brainstorming. De
ville ha något namn som kunde förknippas med vad produkten var för något. Namnet
osthållare kom upp, men då en konkurrents produkt hette detsamma, ville projektgruppen ha
något mer påhittigt. För att ha ett namn som förknippas med ost sökte projektgruppen på vad
ost heter på latin. Caseus betyder ost på latin och Case betyder fodral på engelska vilket
passad bra in eftersom hållaren ska omsluta osten, som ett fodral. Projektgruppen tyckte det
var ett påhittigt namn för produkten. När namnet var klart sökte projektgruppen på en
varumärkesdatabas för att se om det fanns några liknande varumärken. Det fanns 4
registrerade varumärken som hade Caseus med i namnet men inget som var i samma bransch
och som kunde misstas med projektgruppens CASEUS. För att se mer om
varumärkssökningen, se bilaga 7.

6.4 Marknadsundersökning
Projektet löpte vidare med undersökningar av den befintliga marknaden som avgränsats enligt
kapitel 1.3. För att få in många svar gällande bland annat design, pris och inte minst funktion
valde gruppen att göra en kvantitativ marknadsundersökning. Undersökningen riktade sig mot
privatpersoner och länken till den delades via sociala medier. Enligt undersökningen var pris
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och funktion viktigare än designen och marknaden var villig att betala upp till 200 kr. Då
responsen på denna enkät blev mycket hög och resulterade i 115 svar ville projektgruppen
även undersöka hotell- och restaurangbranschen. Även här skickades en kvantitativ
marknadsundersökning ut, dock via mail. Då responsen var dålig och endast resulterade i fyra
svar av 45 ville projektgruppen därefter komplettera med en kvalitativ intervju. Gruppen
kontaktade i detta skede Robert Selig, kökschef på Best Western Grand Hotel i Halmstad och
bokade in ett möte. Projektgruppen ville med en kvalitativ intervju med en person insatt i
branschen, få en klar bild över hur marknaden egentligen ställer sig till CASEUS. Robert var
mycket positiv till produktidén och hade gärna köpt in produkten om den fanns på marknaden.
Läs lite från intervjun i figur 6.2. För att läsa hela intervjun med Robert i bilaga 11.

Figur 6.2 Intervju (Författarna, 2017)

6.4.1 Logotype
När namnet för produkten var satt, började projektgruppen planera hur de kunde
marknadsföra sig och gjorde därför en logotyp. Logotypen skulle göra det lättare för personer
att känna igen CASEUS samt för att få än mer förståelse för vilket område produkten används
inom. På Vistaprint (Vistaprint, 2017a) gjorde projektgruppen en egen logotyp, se figur 6.3.

Figur 6.3 (Författarna, 2017)
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6.5 Teori
Alltmedan skisser och 3D-modeller utvecklades påbörjades också en teoretisk undersökning
inom berörda områden. För att undvika långa iterationsloopar valde gruppen att följa Setbased Design och inte stänga ute några lösningsalternativ. Efterforskning gjordes därmed på
ett flertal material och konstruktioner. Även bakterier och ergonomi var två stora områden
som var viktiga för CASEUS utformad.
6.5.1 Experiment
För att med egna ögon kunna bevittna hur fort bakterier överförs och hur de kan kontaminera
livsmedel gjordes ett experiment. Experimentet gick ut på att vidröra en ost varje dag i två
veckor och slutligen låta den ligga framme i åtta timmar i rumstemperatur. Resultatet blev att
stora mögelfläckar täckte osten. För bild på osten, se bilaga 10.
6.5.2 Materialval
Materialvalet för den slutgiltiga produkten är väldigt viktigt eftersom produkten är i kontakt
med livsmedel. Projektgruppen analyserade därmed olika material, både teoretiskt och
praktiskt för att kunna få en helhetsbild för bästa resultat, se kapitel 5.4. En konkurrerande
produkt var helt gjord i plast, vilket efter tester visades sig vara väldigt ostabilt. Genom
kunskap om olika material och jämförelser med andra köksredskap beslutade gruppen att en
produkt gjort i rostfritt stål skulle vara mest lämplig. Rostfritt stål är livsmedelsgodkänt, tål
höga temperaturer och är stabilt.
6.5.3 Konstruktion
För att komma fram till bästa konstruktion för CASEUS valde projektgruppen att utvärdera
många befintliga produkter. Konstruktionen skulle vara enkel att tillverka, lätt att förstå för
användaren samt ha låg produktionskostnad så att priset kan hållas lågt. Konstruktioner som
övervägdes att användas var, fjädrar, skenor, brytbladskniv, insexnyckel och taggar, se kapitel
6.8. En prototyp i 3D gjordes av en modell med insexnyckel funktionen, se kapitel 6.8.3. Efter
ett test på en riktigt ost med prototypen kunde gruppen konstatera att vinklarna som armarna
kunde anta var något fel, sett till ostars standard form. Ett nytt förslag att istället använda sig
av en åttkantig nyckel uppkom då. Men efter diskussion med handledare, bestämdes att
fortsätta med en sexkantig nyckel. Anledningen till detta var att en åttkantig nyckel troddes bli
för svår och precisionskrävande för användaren.

6.6 Arbetsdynamik
För att styra projektet i rätt riktning, men inte stänga ute några viktiga idéer var det betydande
för projektgruppen att varje vecka ägna tid åt att återblicka på den utveckling som skett och se
till att de var på väg i rätt riktning. Även möte med handledare har varit av stor vikt för
produktens utformning. Att ständigt utvärdera, skissa och göra brainstorming har varit viktiga
faktorer för gruppen som genom detta haft ett öppet sinne för bästa lösningsalternativ.
Varje vecka har gruppen även haft veckomöte där en kortare handlingsplan har gjorts upp och
planering av det kvarstående arbetet har överblickats.
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6.7 Affärsstrategi
Efter att gruppen var nöjd med de skisser och modeller som fanns på CASEUS började de att
planera hur det skulle vara möjligt att ta fram en riktig prototyp av produktidén.
Samarbetspartners på olika sätt, sågs som en självklarhet och framförallt de som kunde bidra
till att gruppen fick vara med och styra så mycket som möjligt i projektet. Då gruppen
kontaktade ALMI Företagspartner Halland fick de positiv respons och ett bidrag på 14 100kr
för framtagning av prototyp. Projektet blev även sponsrade med 2000 kr från Fåhrés
minnesfond som bidrag för eget projekt. Detta öppnade upp möjligheterna att kontakta
tillverkare som eventuellt kunde bygga en prototyp, tillverka den slutgiltiga produkten eller
köpa produktidén.
Samtidigt som projektgruppen försökte att komma i kontakt med ett lämpligt företag
analyserades produktidén på den aktuella marknaden. Genom att göra en SWOT-analys kunde
gruppen urskilja projektet och produktens styrkor, hot, svagheter och möjligheter. En
möjlighet CASEUS har är att det endast finns en konkurrent på marknaden, vilket gör
produkten unik. Ett hot är dock att marknaden inte skulle vara så ljus som
marknadsundersökningarna förutspått. Svagheter för projektet är att det är tidsbegränsat samt
har en snäv budget. Styrkan projektet har är att gruppen tillsammans med externa intressenter
har kunskapen att ta en idé till färdig prototyp, se hela SWOT-analysen i bilaga 6.
Porters femkraftsmodell gjorde det också klart för den rådande situationen på marknaden och
produktens utgångsläge, se figur 6.2 nedan. För att förtydliga den rådande affärssituationen
skapade gruppen även en Canvas modell, se under rubrik 9. Affärsplan.
6.7.1 Porters femkraftsmodell
Projektgruppen har genom att använda sig av Porters femkraftsmodell kunnat göra en
kartläggning av produkten och dess rådande ställning på marknaden. Genom att titta på
konkurrensen mellan befintliga aktörer, hotet om inträde av andra aktörer, hot om ersättare av
annan vara, kundernas förhandlingsstyrka och leverantörernas förhandlingsstyrka kan
projektgruppen på ett enkelt sätt se produkten och projektets styrkor och svagheter (Porter,
1998). Analysen av Porters femkraftsmodell underlättar senare för gruppen vid uppbyggnad
av affärsplanen. Nedan är Porters modell med hänsyn till CASEUS.
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Figur 6.4: Porters femkraftsmodell med hänsyn till CASEUS (Författarna, 2017)

6.8 Modeller, prototyper och funktioner
6.8.1 Kugghjul/ tesil + gångjärn
Projektet startade med två alternativa lösningar på idén. Genom
att använda ett kugghjul som var placerat längst fram på
handtaget skulle skenornas bredd kunna justeras, se figur 6.5. Det
andra alternativet var att skenornas bredd justerades med hjälp av
en klämfunktion, likt den på en tesil, som skulle vara placerat
längst fram på handtaget, se figur 6.6. Armarna skulle i de här
lösningsförslagen kunna anta olika vinklar då de satt fast med ett
gångjärn.
Genom att analysera de båda lösningsförslagen, testa funktionerna
på existerande produkter, samt skissa kunde projektgruppen
upptäcka förslagens för-och nackdelar. Tesilsfunktionen var länge
en tänkbar lösning då det är en relativ enkel funktion, som hade
passat CASEUS krav. Nackdelen med förslaget var dock att
handtaget skulle bli svårt att designa och eventuellt svårt att hålla
i. Kugghjulsfunktionen var också en idé som hade passat bra in på
CASEUS krav, men hade gjort utformningen och tillverkningen
svår.

Figur 6.5 (Författarna, 2017)

Figur 6.6 (Författarna, 2017)
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6.8.2 Fjäder + gångjärn
För att få nya idéer och lösningsförslag valde gruppen att titta på
fler kända funktioner som hade kunnat appliceras på CASEUS.
Genom att använda sig av en dragfjäder (figur 6.7) mitt emellan
skenorna skulle det vara möjligt att dra ut skenorna till önskad
bredd. Armarna skulle även i den här lösningen kunna anta olika
vinklar då de satt fast med ett gångjärn.

Figur 6.7 (Författarna, 2017)

6.8.3 Fjäder + insexnyckel/fjäder
Då gruppen i samtal med handledare diskuterat armarnas taggar och
dess styrka att fixera osten, blev gångjärn på armarna ett osäkert
förslag. Om taggarna inte stack in tillräckligt mycket i osten, kanske
gångjärnen skulle vinklas i en annan riktning då en handkraft på
handtaget tillkom. Då projektgruppen inte ville göra taggarna större,
eftersom osten skulle skadas mer, fick de tänka vidare på hur
armarna skulle sitta fast och kunna låsas i en fast position. Med hjälp
av fjädrar skulle vinkeln lätt kunna justeras och ändå sträva efter att
fixera osten, se figur 6.8.

Figur 6,8 (Författarna, 2017)

Idén om att använda sig utav insexnyckel och insexskruv blev
aktuellt då funktionen är enkel och lätt för användaren att själv styra,
se figur 6.9.
Figur 6.9 (Författarna, 2017)

6.8.4 Brytblad + insexnyckel
För att komma vidare gjorde gruppen en ny brainstorming,
pratade med handledare och även det företag som intresserat sig
för att göra en riktig prototyp av idén. Gruppen gick då igenom
alla idéer som de hittills haft och tittade på de produkter de tagit
inspiration ifrån. Insexnyckel-metoden fick bra respons från
handledare och tillverkare, vilket gjorde att projektgruppen
fortsatte med den konstruktionen. Då fjäderfunktionen i
Figur 6.10 (Författarna, 2017)
ryggstycket fick kritik från handledare, anade även gruppen
svårigheterna som fanns i förslaget. Ny idé om att designa skenorna som en brytbladskniv
uppkom i samma skede. Skenorna skulle då löpa i ett spår, likt en kniv och stanna upp och
låsas i olika hack, se figur 6.10. Brytbladsfunktionen blev dock ett svårare moment när det
kom till tillverkning.
6.8.5 Skenor + insexnyckel
Idén om att använda sig av löpande skenor i CASEUS ryggstycke
tycktes lämplig eftersom gruppen önskade att designen och
funktionen skulle vara så simpel som möjligt. Därmed funderade
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Figur 6.11 (Författarna, 2017)

gruppen på om funktionen med endast löpande skenor, utan några olika hack hade fungerat
för CASEUS, se figur 6.11. Även i det här stadiet fortsatte projektgruppen att ha en form av
insexnyckel för att justera armarnas vinklar.
6.8.6 Skenor + insexnyckel + skruv
Gruppen ritade upp CASEUS utformat med insexnyckelfunktion för armarna samt löpande skenor i ryggstycket och
diskuterade funktionen. På samma vis som gångjärnen i
armarna hade kunnat ställa sig i en annan vinkel efter dem
utsatts för en handkraft, såg projektgruppen att samma risk
Figur 6.12 (Författarna, 2017)
fanns för skenorna. För att få skenorna att stanna i ett läge
behövdes ett lås. Förslaget att använda sig av en vingskruv i ryggstycket blev nu aktuellt.
Genom att gänga ett hål i ryggstycket och med hjälp av en vingskruv skulle de två löpande
skenorna kunna låsas när de pressas samman av vingskruven, se figur 6.12.
6.8.7 Handtag
Projektgruppen vill att CASEUS ska vara ett hjälpmedel när det kommer till hygienisk
osthyvling. För att användningen ska ske utan några besvär hade gruppen som krav att
handtaget skulle vara ergonomisk utformat. Vid starten av projektet var handtaget cylindriskt
och horisontellt rakt utifrån CASEUS bottenplatta. Efter lite eftertanke blev det ändrat så att
handtaget var horisontellt, men 30 mm upp ifrån armarna och bottenplattan. Handtaget lyftes
upp för att en hand lätt skulle kunna greppa under handtaget, när hållaren är placerad på ett
bord.
Då projektgruppen önskade att få feedback på sina idéer kring handtaget och mer kunskap
angående ergonomi kontaktade projektgruppen Elin Jonsson på Hälsoteknikcentrum Halland.
Hon tog bland annat upp att ett handtag skall ha en 70 graders lutning för att vara som mest
ergonomiskt. Läs några av Elins kommentarer i figur 6.13.

Figur 6.13 Kommentaren av Elin (Författarna, 2017)

För att se mer information projektgruppen fick av Elin, se bilaga 12. Efter att ha pratat med
hälsocenter och med hänsyn till att användaren endast håller i CASEUS handtag en kortare
tid, valde projektgruppen trots detta att endast ha ett horisontellt handtag. Projektgruppen
anser att ett rakt handtag fortfarande är mer ergonomiskt än att hålla med hela handen runt
osten.
Gruppen har under hela projektets gång ansett att ett plasthandtag i Polyamid skulle passa bäst
på CASEUS. Detta då det är ett vanligt material för många köksredskap och tål höga
disktemperaturer. Att tillverka produkten helt i rostfritt stål har varit en tanke hos gruppen,
men på grund av design och greppvänlighet beslutade gruppen att använda två material. Då en
konkurrerande produkt är helt i plast och denna efter ett test konstaterades som ostabil, valde
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gruppen bort att tillverka CASEUS enbart i plast. Plast är som material billigare gällande
tillverkning, men hygien-och tålighetsmässigt ett sämre material än rostfritt stål.

6.9 Prototyp
För att få kunna tillverka en prototyp började projektgruppen med att kontakta kända
tillverkningsföretag av liknande produkter, såsom osthyvlar och potatisskalare. Förfrågan
gällde samarbete eller intresse för att köpa in idén. Projektgruppen undersökte även företag
och tillverkare som i dagsläget tillverkar andra produkter i önskvärt material. Gruppen fann
under denna efterforskning Havd Group AB i Mölndal som tillverkar bland annat prototyper.
För mer information om företaget Havd, se bilaga 13.
Efter diskussioner med Havd Group AB angående produktidén, dess design och preliminära
kostnader justerades 3D-modellerna succesivt. Justeringarna gjordes för att förbättra och
förenkla tillverkningen av prototypen, samt för att få ner tillverkningskostnaderna. Freddie
Johansson på Havd Group var väldigt tillmötesgående och hade stor förståelse för
projektgruppen, dess budget och kunskap. Med vägledning av Havd kom 3D-modellerna att
ändras succesivt alltmedan de räknade på kostnaderna och vad som var genomförbart. När
Havd tillsammans med projektmedlemmarna var överens om design, pris och funktion på
CASEUS skickades de slutgiltiga STP-filerna på modellen, med tillhörande ritningar.

6.9.1 Tillverkning prototyp
För tillverkning av CASEUS prototyp har Havd klippt och bockat bakstycket (1) och armarna
(2). De små taggarna på armarna är svarvade för att få rätt form och sedan fastsvetsade på
armarna. På armarna är de sexkantiga nycklarna (3) fastsvetsade. Armarna ska sedan gå att
lyfta upp ur skenhylsan och är därför inte fixerade. Skenorna (4) som löper i ryggen är klippta
och hylsan (5) som sitter på dem är omgjorda med hjälp av fräsning, sedan fastsvetsade.
Hylsan köptes färdig och gjordes sedan om för att måtten skulle passa CASEUS. Hylsorna har
hål rakt igenom för att smuts ska kunna spolas ur. Hålet i bakstycket är borrat och sedan
gängat. I hålet sitter en färdigköpt vingmutter (6) med tillhörande gängad stång. På undersidan
av bakstycket har ett hål frästs ut för att det enkelt ska kunna rengöras. Handtaget är svetsat på
bakstycket och innanför trähandtaget (7) fortsätter en solid metallstång. Stängerna (8) till
handtaget är bockade för att få rätt form. Trähandtaget är av träslaget tik och har svarvats till
rätt form. Efter handtaget svarvats, slipades det och putsades för att greppet skulle bli så bra
som möjligt. För att kunna få in metallhandtaget
i träet borrades ett hål. Då projektgruppen
egentligen ville ha ett handtag i plast, är inte
trähandtaget fastlimmat. Alla fastsvetsade delar
har efterbehandlats med betpasta. Betpasta är ett
medel som används för att få bort oxider efter
man svetsat (Hjelmroth, 2017). Se CASEUS
konstruktion i figur 6.14 och för fler bilder, se
bilaga 14.
Figur 6.14 (Författarna, 2017)
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6.10 Ekonomisk kalkyl projektet
Ekonomiska kalkyler gjordes för projektets eventuella scenarier. En optimistisk, en realistisk,
samt en pessimistisk. Nedan i figur 6.15 beskrivs den realistiska kalkylen och de två andra
kan ses i bilaga 15.
Den realistiska kalkylen är skriven utefter hur arbetet gått hittills, samt efter analyser över hur
framtiden kommer att se ut. I nuläget finns ingen inkomstkälla förutom de stipendier som har
tilldelats CASEUS. De kostnader projektgruppen har är kostnader för prototyp samt material
till projektet. Kostnader och intäkter går i princip ihop, men för att tillverka fler behöver
CASEUS få ner kostnaden för tillverkning samt få fler inkomstkällor. Projektgruppen jobbar
fortfarande på att hitta tillverkningsföretag. För att se produktens kalkyl, se kapitel 9.3

Figur 6.15 (Författarna, 2017)
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7. CASEUS
I det här kapitlet presenteras de funktioner och den design som den slutgiltiga prototypen i
examensarbetet resulterat i, men även framtida produkt. För ritningar och 3D modeller på
CASEUS delar, se bilaga 16.

7.1 Prototyp
7.1.1 Löpande skenor
Genom att två skenor i rostfritt stål kan löpa fritt i CASEUS ryggstycke kan
storleken justeras. Ryggstycket är basen på CASEUS och sitter ihop med de
övriga delarna som handtag, armar och skenor. De två skenorna har en rak
form för att kunna löpa stabilt i ryggstycket. Skenorna gör det möjligt att
anpassa produkten efter många former och storlekar av ostar. CASEUS kan
användas för ostar med en bredd från 90–150 mm och den kan anpassas efter
runda, fyrkantiga och trekantiga ostar. I varje skenas ände finns en hylsa med
ett hål fräst som en insexnyckel, där armen sedan kan fästas i olika vinklar.
Se figur 7.1.
Figur 7.1
(Författarna, 2017)

7.1.2 Arm med taggar
CASEUS armar är gjorda av rostfritt stål och har i dess ena
ände en insexskruv som kan fästas i skenornas
insexnyckelhylsa. Detta gör det möjligt för armarna att anta
olika vinklar och anpassas till olika former på livsmedel. De
vinklar som främst kommer att behövas är 60˚, 120˚ och 180˚
grader. Nertill på varje arm är fyra koniska små taggar
fastsvetsade i samma material. När armarna är inställda i rätt
vinkel, kan taggarna lätt tryckas in i osten som försäkrar att
osten hålls på plats, se figur 7.2.

Figur 7.2 (Författarna, 2017)

7.1.3 Bakstycke
I CASEUS bakstycket finns ett hål som är gängat för en M4 skruv. Då
skenorna har justerats efter önskad bredd kan man fixera dessa genom att
skruva in en M4 skruv som pressar ihop skenorna. Det finns även ett hål
utskuret undertill på CASEUS ryggstycke där eventuell smuts och vatten
har chans att spolas ut. Bakstycket är gjort så stort att skenorna får plats
för att tillsammans kunna bli 150 mm långa. När skenorna är längst in är
bakstycket 90 mm långt, se figur 7.3.
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Figur 7.3
(Författarna, 2017)

7.1.4 Handtag
CASEUS handtag är ergonomiskt utformat enligt de antropometriska mått
som finns i Sverige. Genom dess cylindriska form med en diameter (30 mm)
inom standardmåtten kommer handtaget att vara bekvämt att hålla i för de
flesta användarna. Längden på handtaget har också baserats på
standardstorlek för handtag (125mm). Ytterdelen av handtaget är gjort i trä,
men är avtagbart. Invändigt löper en stav i rostfritt stål, se figur 7.4.
Prototypen av CASEUS uppfyller de krav som ställts vid uppstart av
projektet. Hållaren kan genom en enkel funktion fixera olika storlekar och
former av livsmedel i fast position med hjälp av armar, skenor och
Figur 7.4
insexnyckel funktionen. Prototypen har ett ergonomiskt handtag, vilket
(Författarna, 2017)
underlättar en hygienisk hantering av livsmedel. Dess design är tilltalande
och storleken är anpassad så att majoriteten av befolkningen ska kunna
använda produkten utan problem. Materialet på CASEUS stomme är anpassat för maskindisk
och handtaget som bör diskas för hand, är avtagbart. Även övriga delar på CASEUS är enkla
att ta isär för att förenkla rengöring.

Såldes uppfyller prototypen av CASEUS även det mål satts upp för projektet, att ta fram en
prototyp av en livsmedelsgodkänd produkt, men också att ha kunskap om hur en
produktutvecklingsprocess går till.
7.1.5 Fungerande prototyp
CASEUS har testats i verkligheten och uppfyller de krav som projektgruppen satt upp vid
projektets start, se bilaga 19. Hållaren kan bland annat anta olika vinklar för att anpassas
utefter olika former och ryggstycket kan justeras för att passa olika storlekar på ostar. Se figur
7.5 och 7.6, då prototypen när det sitter fastspänd på en ost.

Figur 7.5 (Författarna, 2017)

Figur 7.6 (Författarna, 2017)
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7.2 Framtida produkt
I framtiden planerar projektgruppen att göra visa justeringar på prototypen som tagits fram i
projektet. Detta för att hela produkten ska vara diskmaskinstålig och anpassad för
serietillverkning.
Produkten kommer att ha likadana delar som prototypen har och funktionen kommer att vara
densamma. Det som kommer att skilja prototypen och produkten åt är att handtaget kommer
att vara i plast istället för trä. Projektgruppen kommer även att göra en utvärdering på
prototypens delar och dess tjocklek, form och tyngd. I samband med det här hoppas gruppen
på att kunna inleda ett samarbete med ett tillverkningsföretag som genom sin expertis kan
hjälpa till att justera produkten. På så vis finns förhoppningar att kunna ta fram en produkt
som är billigare att tillverka.
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8. Produktionsprocessen
I detta kapitel beskrivs hur den slutgiltiga produkten CASEUS i nuläget kommer tillverkas,
samt vad som behöver köpas in och vilka leveranser projektgruppen behöver se över.

8.1 Tillverkning produkt
Den slutgiltiga produkten CASEUS kommer tillverkas på liknande sätt som prototypen har
tillverkats. Det övergripande materialet kommer fortfarande vara rostfritt stål, men handtaget
som i nuläget är i trä, kommer att vara av plast istället. Plast är mer slitstark än trä när det
kommer till bland annat maskindisk. I nuläget kommer produkten ha samma konstruktion som
prototypen, men efter test av framtida kunder kommer eventuella justeringar att ske.
Tillverkas produkten likt prototypen kommer det innefatta processer som bockning, svetsning,
klippning, fräsning och borrning. Tillverkningen av den slutgiltiga produkten kommer även
vara beroende av tillverkningsföretagets kompetens och utrustning. Har tillverkningsföretaget
ännu bättre tips på konstruktionen eller hur de kan tillverka den snabbare eller billigare
kommer projektgruppen vara öppna för diskussion. Vid ändringar av tillverkningen ska de
dock endast gynna produkten. Då produkten kommer vara i kontakt med livsmedel, är det
viktigt att maskiner och material är livsmedelsgodkända. Tillverkningsföretaget måste därför
ha livsmedelsgodkända maskiner och lokaler, vilket gör att projektgruppen främst vänder sig
till företag som i dagsläget redan tillverkar produkter för livsmedel.

8.2 Inköp
För att kunna tillverka produkten behöver projektgruppen se över samt diskutera inköp med
tillverkaren. För att kunna tillverka CASEUS behövs material, så som metall och plast köpas
in. Tillverkaren behöver även se över om de har rätt verktyg och maskiner eller om det är
något som behöver köpas in eller hyra in sig på. När produkten är tillverkad och ska skickas
ut till kund, eller till projektgruppen, behöver den vara förpackad. För att få en exklusiv
känsla, enligt projektgruppen, kommer varje hållare förpackas separat i en kartong, vilket
projektgruppen köper in om inget annat avtalas.

8.3 Leverans
Leveranser som projektgruppen måste diskutera är leveranser av material till tillverkare, samt
hur den färdiga produkten kommer från tillverkaren till kunden. Kunden kan vara
återförsäljare, användare eller projektgruppen. Levereras CASEUS till projektgruppen,
behöver de se över hur produkten skickas vidare till kunden. För mer om leveranser som är
valda i nuläget, se kapitel 9.1.5
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9. Affärsplan
Affärsplanen beskriver hur projektgruppen kan tjäna pengar på produkten. I planen
presenteras bland annat risker med projektet, hur produkten ska distribueras, vilken marknad
den riktas mot samt hur projektet ska finansieras.
Affärsmodellen Kanvas gjordes för att projektgruppen skulle få en bättre överblick över
affärsidén samt hitta en strategi för hur de skulle tjäna pengar på produkten. Affärsmodellen
presenterar även hur produkten kan ta sig ut på marknaden samt vilka kunder den riktads till
och vilka kärnvärden den har.

Figur 9.1: Business Model Canvas enligt kapitel 4.4.1. (Författarna, 2017)

9.1 Marknadsplan
För att projektgruppen ska kunna tjäna pengar på produkten behövs en plan för att få ut den på
marknaden. En marknadsplan görs för att få en bättre marknadsföring och klarare blick över
hur stor budget marknadsföringen behöver. Syftet med marknadsplanen är att hitta kunder
som i sin tur kan marknadsföra produkten för större spridning av den. Planen är att
projektgruppen själva ska kunna sälja produkten, men även att återförsäljare ska sälja den. Då
produkten är gjord för att passa privatpersoner, men även hotell- och restauranger kommer
priset vara högre än en vanlig osthyvel. Priset sätts så att det skall passa de båda
kundgrupperna. Förhoppningarna är att privatpersoner kan se det som en längre investering
och att projektgruppen därför kan sätta ett högre pris. Produkten ska vara lätt att rengöra och
ska tåla maskindisk, även hårdare maskindisk som kan förekomma i storkök. Det skall finnas
instruktioner i förpackningen så att produkten är enkel att förstå sig på. Det ska alltså inte ta
lång tid från att kunderna öppnar förpackningen tills att CASEUS sitter på osten.

27

9.1.1 Kundsegment
Projektgruppen vill att CASEUS ska finnas i alla svenska hem och på restauranger, företag
och hotell där det är många människor i omlopp. Även om produkten ska vara ett engångsköp,
finns det en stor marknad för CASEUS. Sveriges befolkning är uppe i över 10 miljoner
människor (SCB, 2017) och det bor i genomsnitt 2.2 personer per hushåll (SCB, 2016), vilket
ger en stor marknad om produkten ska finnas i alla svenska hem. Projektgruppen bortser från
det faktum att alla människor inte äter ost, då endast fantasin sätter stopp för CASEUS
användningsområde. Efter att projektgruppen intervjuat en kökschef (bilaga 11) fick de
bekräftat att det finns en marknad för produkten inom hotell- och restaurangbranschen. Då det
är ett stort omlopp av människor i dessa branscher hade produkten passat in i miljön som ett
hygieniskt och snyggt hjälpmedel. Köper hotell och restauranger CASEUS, ses den även av
många människor och försäljningen kan öka.
9.1.2 Konkurrenter
Konkurrenten som i dagsläget finns på marknaden är en osthållare från företaget At Hand of
Sweden (bilaga 7). I nyhetsgranskningar hittades även en tredje osthållare (Bilaga 6) som
projektgruppen dock inte hittat någon försäljning på. At Hand of Swedens produkt säljs av
mindre återförsäljare och deras produkt är även den anpassad för att passa olika former av
ostar. En stor fördel CASEUS har är att den är stabilare än den konkurrerande produkten.
Konkurrentens produkt är endast gjord i plast, vilket gör den ostabil. CASEUS har en mer
tilltalande design och materialet är mer hygieniskt och tåligt. At Hand of Swedens osthållare
sticks även in långt i osten för att fästas, vilket förstör osten. CASEUS däremot, har endast
små taggar som fästs längst ner i osten för att göra så liten skada som möjligt men ändå hålla
osten fixerad. CASEUS är konstruerad för att vara bättre än konkurrenternas produkt.
9.1.3 Kundrelation
I dagsläget har projektgruppen ingen relation till kunden. Kunden bemöts av återförsäljare
som i sin tur har kontakt med projektgruppen. Vid reklamation kommer kunden kontakta
återförsäljaren som i sin tur har avtal med projektgruppen. Vid framtida direktförsäljning
hänvisas kunden till projektgruppen vid reklamation.
9.1.4. Marknad
CASEUS marknad är inom köksredskap och hjälpmedel. Då marknaden för hjälpmedel
ständigt utvecklas ser projektgruppen CASEUS möjlig att utvecklas med den. Sker
förfrågningar om ändringar på CASEUS för att mer passa som ett hjälpmedel kommer
projektgruppen försöka möta efterfrågan.
9.1.5 Marknadsföring
Marknadsföringen kommer ske genom att använda sociala medier, flyers, affischer samt
direktkontakt med kund. På Facebook kommer en sida skapas för produkten, där information
om hur man köper den samt pris kommer finnas. Inlägg på sidan går även att marknadsföra
för cirka 300 kronor per dag. Vid marknadsföring på Facebook (Facebook Business, 2017)
kan projektgruppen själva välja område där det ska marknadsföras, samt för vilken ålder den
ska marknadsföras. Vid olika priser på marknadsföringen nås olika många personer (se bilaga
17). Facebook är därför ett enkelt sätt att marknadsföra på. För att nå personer som inte är
aktiva på sociala medier kommer projektgruppen bland annat försöka nå kunderna genom
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telefon. Får projektgruppen kunder som restauranger och hotell, marknadsförs produkten av
sig själv genom att den används där. Hittas sponsorer eller bidrag kommer även
projektgruppen kunna ge bort ett visst antal osthållare till hotell eller restauranger för att de
ska kunna testas och marknadsföras.
Marknadsföring kommer även göras genom att flyers delas ut och affischer sätts upp vid
livsmedelsbutiker. Priset för affischer kommer ligga på runt 1000 kronor för 100 affischer
(Egenposter.se, n.d) och flyers kommer kosta runt 250 kr för 100 stycken (Visaprint, 2017b),
men vidare sökningar för billigare affischer och flyers kommer göras.
Mail kommer även skickas ut till hotell, restauranger och andra företag där produkt och pris
beskrivs tydligt. Mail används då det är ett snabbt sätt att nå ut till många företag.
Direktkontakten kommer först rikta sig mot hotell- och restaurangbranschen, då dem är de
största potentiella kunderna. Då CASEUS vill ge ett seriöst intryck, kommer en hemsida
göras och länkas med i mail och finnas på affischer och flyers. På hemsidan kommer de finnas
enkel beskrivning för hur man beställer produkten samt information om den som pris och
användning. Hemsidan kommer kosta mellan cirka 700–2000 kr beroende på vilket företag
som gör den och hur omfattande den ska vara (Starta blogg, 2017).
Företag som säljer ostar kommer även kontaktas om samarbete. Säljer företaget ostar, kan de
rekommendera eller också sälja CASEUS. Projektgruppen kan i sin tur göra reklam med
CASEUS och företagets ostar och på så vis hjälpa och samarbeta med varandra.
Då marknadsföring kostar, har en kostnadskalkyl gjorts för att se hur stor del av ekonomin
som marknadsföringen kommer behöva, se figur 9.2. För att se hela produktens ekonomiska
kalkyl, se kapitel 9.3.

Figur: 9.2 Kostnad marknadsföring (Författarna, 2017)
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9.1.6 Vision och mål
Projektgruppens långsiktiga mål och vision är att CASEUS ska vara en självklarhet på bufféer
och bjudningar men även i alla svenska hem.

9.2 Distributionskanaler
Projektgruppen kommer använda tre olika distributionskanaler för att produkten ska nå
kunderna. Genom olika distributioner nås även olika målgrupper.
Ett alternativ för att sälja produkten är direktförsäljning, vilket kräver en säljorganisation.
Projektgruppen kommer därför starta ett eget företag. Vid direktförsäljning behöver
projektgruppen skapa ett kontaktnät samt att användarna sprider ett gott rykte om produkten
för att den ska få en bredare sträckning.
Alternativ två för att få ut produkten på marknaden är att hitta en återförsäljare av andra
köksredskap som kan tänka sig att sälja CASEUS i sitt sortiment. Om återförsäljare skulle
sälja produkten har dem förmodligen redan ett stort kontaktnät, vilket kan leda till att
produkten snabbare växer på marknaden. Om projektgruppen inte hittar något företag som vill
tillverka produkten, får gruppen ta till alternativ tre som är att försöka sälja idén. Idén kan då
säljas till företag som redan har bra kontakter med bland annat tillverkningsföretag och
kunder. Det tredje alternativet är en sista utväg för att CASEUS ska komma ut på marknaden
och nå användarna.

9.3 Ekonomisk kalkyl, produkt
En ekonomisk kalkyl för produkten gjordes för att få en tydligare bild över vilken ekonomi
som behövs för att kunna lansera produkten. Alla priser är räknade på 1000 produkter och
tillverkningen menas med vad det kostar för tillverkningsföretaget att ta fram produkterna.
Återförsäljare är företag som kommer sälja produkten och projektgruppen räknar med att de
kommer ta en avgift på cirka 50 kronor per produkt. Frakten är uträknad på vad det kostar att
skicka en hel pall med fraktbolaget TNT. Då det förmodligen inte får plats 1000 hållare på en
pall räknade gruppen med att det går åt två pallar att frakta (TNT, 2017). Frakten är även
räknad på en sträcka på 15 mil, då det täcker en stor radie där även större städer finns med. En
radie på 15 mil med utgångspunkt i Halmstad, täcker bland annat städer som Malmö,
Göteborg och Växjö.
Då produkterna ska fraktas utan att skadas har gruppen valt att frakta dem i enskilda
kartonger. Kartongerna är räknade för 1000 stycken med ett reducerat pris då man beställer
helpallar (Packoplock, 2016). Till en början väljer projektgruppen att inte ha tryck på sina
kartonger då de först måste ha bättre ekonomi. Tanken är att efter de 1000 första sålda
produkterna ska kunna ha råd med tryck på kartongerna för att på så sätt se mer exklusiva ut.
Marknadsföring sker också indirekt på detta sätt.
Lönen till projektgruppen kommer till en början att vara låg och endast ge cirka 10 000 kronor
per person och månad. Skulle kostnaderna vara högre än planerat, kommer lönen dras ner så
att produkten fortfarande kan lanseras.
Efter marknadsundersökningen och en kvalitativ intervju fick projektgruppen klart för sig att
funktion och kvalité var viktigare än priset. Då produkten är tänkt som ett engångsköp med
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lång livslängd, valde projektgruppen att sätta styckpriset på 250 kronor (inklusive moms) per
produkt. Vid priset 250 kronor täcks de kostnader gruppen har räknat med. Skulle oväntade
kostnader dyka upp, får projektgruppen se över frakt, förpackning, marknadsföring samt om
det finns billigare tillverkningsföretag. Skulle någon av kostnaderna bli lägre, kan även priset
förhoppningsvis sänkas på produkten. Se kalkylen 9.3 nedan:

Figur 9.3 (Författarna, 2017)
*Fraktkostnad räknat på vad det kostar att skicka 2 hel pall 15 mil, enligt TNT (2017).
** 1000 st, pris per pall. Well låda 145x95x140, 54.00 kr/fp. Artnr 151015 (Packoplock, 2016)

9.4 Produktionsprocessen
För att CASEUS ska produceras behövs material, maskiner, lokal, personal samt rätt kunskap.
Då projektgruppen inte har nog kapital till att köpa in maskiner, material eller hyra lokal
kommer de inte att tillverka produkten själva. Projektgruppen har heller inte den kompetens
som krävs för tillverkning. Hittas en tillverkare för produkten kommer det diskuteras om
företaget köper in material eller om projektgruppen står för det. En viktig faktor för att
företaget ska vara lämpliga att tillverka CASEUS är att de har livsmedelsgodkända maskiner
och lokaler. Då produkten kommer användas på livsmedel är det viktigt att inga kemikalier
eller andra faktorer påverkar kvalitén. För att företag lättare ska kunna tillverka CASEUS
bistår projektgruppen med ritningar, CAD-ritningar samt beskrivningar av produkten.

9.5 Tidplan- Gantt schema för produktlanseringen
Då produkten i slutändan ska ut på marknaden och lanseras, behövs en plan för vilka
aktiviteter som ska genomföras. Ett Gantt-schema för produktlanseringen gjordes för att få en
lättare överblick över vilken tid som skulle läggas på de olika aktiviteterna, samt i vilken
ordning de skulle göras. För Gantt-schema, se bilaga 18.
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9.6 Risker och möjligheter för framtiden
För att lättare hitta och eliminera riskerna med produkten och projektet gjordes en SWOTanalys (bilaga 6) och en FMEA- Feleffektsanalys (bilaga 9)
Risker med produkten är om ingen tillverkare av produkten skulle hittas. Då faller hela
konceptet då de inte når ut till användarna. Om en tillverkare skulle tillverka produkten, finns
fortfarande risken att priset går över den budget som finns. För att minimera den risken har
projektgruppen försök göra en så enkel konstruktion som möjligt med få delar.
Projektgruppen har i nuläget endast haft ekonomi till att tillverka en prototyp och om inga fler
ekonomiska möjligheter öppnas finns risken att gruppen inte har ekonomi till att gå vidare
med projektet och produkten.
En stor risk som fortfarande finns för produkten är om marknaden i verkligheten ställer sig
annorlunda till vad undersökningarna har visat. Om det är fallet, kommer produkten
marknadsföras ännu mer och behovet för produkten kommer uppmärksammas. Sponsorer
samt fler kontakter kommer även tillfrågas för att kunna få ut produkten till fler. Finns det
bättre ekonomi inom gruppen, kan även vissa produkter skänkas som marknadsföring.
Då patent inte kommer att sökas för produkten, finns risken att tillverkningsföretag som
tillfrågas att tillverka CASEUS själva tar idén. Då projektgruppen måste hitta
tillverkningsföretag hade de kunnat skriva sekretessavtal med alla innan de berättar om idén.
Det är dock svårt att göra företag intresserade direkt utan att berätta vad för slags unik produkt
CASEUS är.
Risker med produkten är även om den inte är lika tålig som projektgruppen hoppas på, eller
om funktionen inte fungerar som den ska. För att minimera de risker gruppen analyserade i
FMEA-analysen, valdes material och design noga ut innan prototyp tillverkades. Att tillverka
en prototyp gör även att riskerna kan elimineras helt fram till den slutgiltiga produkten.
Även om det finns många risker för produktens framtid, finns det även möjligheter. En
möjlighet som CASEUS har är att den är unik i sin design och funktion att kunna anpassas på
olika former och storlekar av ostar eller andra livsmedel. I och med att marknaden är relativt
ny för osthållare hoppas projektgruppen att människor får upp ögonen för CASEUS och i
framtiden ser den som ett självklart köksredskap!
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10. Diskussion/reflektion – produkt
CASEUS har många starka sidor som konkurrerande produkter på marknaden saknar.
Produkten är ergonomiskt utformat, tålig, mångsidig och har en snygg design. Detta ger
CASEUS ledande egenskaper på den rådande marknaden och produkten har en stor målgrupp
att rikta in sig på. Då produkten är mångsidig kan den även användas till andra livsmedel än
ost och det är bara fantasin som sätter stopp. Ett exempel kan vara att använda den till
julskinkan. Projektgruppens vision är att CASEUS i framtiden ska vara ett självklart val för
hotell- och restauranger, men även finnas i privat hushåll. Ytterligare en fördel med CASEUS
är också att den går att ta isär, vilket underlättar både rengöring och förvaring. En nackdel
med prototypen av produkten i dagsläget, är att handtaget är gjort i trä. Detta är dock
avtagbart, men bör inte diskas i maskin. Förhoppningarna under projektets gång var att kunna
tillverka prototyphandtaget i plast, men detta gick inte att lösa på valt tillverkningsföretag. Att
kontakta ett annat företag för tillverkning av handtaget var inte aktuellt då projektgruppen
hade ont om tid och pengar. För framtiden ser dock projektgruppen inga svårigheter att
utveckla produkten vidare och kunna ta fram ett handtag i plast, vilket hade gjort hela
produkten diskmaskinstålig.
Genom att CASEUS är anpassad för livsmedel och människor bidrar produkten med en
hållbar utveckling för båda delar. Att använda CASEUS kan också bidra till ekonomiska
besparingar. Eftersom att hållaren är ergonomisk utformad, anpassad efter majoriteten av
befolkningen, eliminerar produkten risk för förslitningsskador. Att produkten är ett hygieniskt
hjälpmedel kan också innebära att bakterier och virus inte sprids lika lätt genom livsmedel. På
så vis gynnar produkten människan och hälsan. Att den är hygienisk gynnar även plånboken
och miljön runt om oss. Då bakterier snabbt växer till sig och kan bilda mögel (bilaga 10)
bidrar en förbättrad hygien också till längre hållbarhet på livsmedlet. Då livsmedlet håller sig
fräscht längre, minskar även riskerna för att behöva slänga det. Det kan leda till ekonomiska
besparingar, men också minska miljöpåverkan.
Ytterligare besparingar för hotell- och restauranger som CASEUS ger är att de kan köpa in
hela ostar och inte färdigskivad ost. På så vis kommer de att spara pengar då hela ostar är
billigare att köpa in. Följden av att sluta köpa in färdigskivad ost blir också att det sker en
minskning av förpackningsmaterial för osten, vilket är positivt ur miljösynpunkt.
CASEUS bidrar till lika villkor
CASEUS är utformat på ett sådant sätt att så många människor som möjligt ska ha nytta av
produkten. Den huvudsakliga målgruppen är alla som hanterar livsmedel och som har normal
greppförmåga. Med normal greppförmåga räknar projektgruppen de personer som i dagsläget
inte har några svårigheter att hålla i ett handtag. Projektgruppen bedömer att CASEUS ändå
underlättar till viss del och kan ses som en hjälpande hand för de personer som i dagsläget har
svårt att greppa runt en ost. Målgruppen kan därmed breddas ytterligare då produkten ändå
förbättrar situationen för personer med nedsatt greppförmåga. Då handtaget på CASEUS har
en enkel rak design, fungerar produkten lika bra för höger, som vänsterhänta.
Eftersom att CASEUS kan anpassas för många olika typer av livsmedel, storlekar och former
stänger inte produkten dörrarna för någon specifik målgrupp. Det är upp till varje individ att
använda produkten på vad de önskar.
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I framtiden hoppas projektgruppen även på att de avgränsningar som gjorts för projektet ska
kunna vidgas och att produkten ska kunna anpassas och inta nya geografiska marknader.
Det pris som i dagsläget har satts på framtidens produkt är ett uppskattat pris som grundats
utifrån de undersökningar som gjorts. Priset på 250 kronor ser projektgruppen som
överkomligt för de flesta målgrupper, då produkten är en engångsinvestering. Priset är högre
än vissa andra köksredskap, men detta ger en känsla av exklusivitet vilket projektgruppen ser
som positivt.
Prototyp
Efter att projektgruppen testat prototypen av CASEUS kom de fram till en del justeringar som
bör ändras innan produkten tillverkas. De sexkantiga hylsorna och insexnyckelns vinklar
stämmer inte helt överens med ostars former. Hållaren kan i nuläget inte endast användas på
trekantiga ostar med en viss vinkel på. De felaktiga vinklarna var något gruppen
uppmärksammat redan efter den 3D- utskrivna prototypen som gjordes. Eftersom tid och
resurser var knappa, fick gruppen som råd att ändå fortsätta på samma spår, då en prototyp
inte behöver vara helt felfri. Projektgruppen konstaterar nu att problemet var större än vad
handledare och gruppen kunde ana. Ytterligare ett problem som uppmärksammades med
prototypen var även att insexnyckeln på armen var för kort. Detta gjorde att armen lätt hoppar
ur sitt läge. Problemen hade kunnat lösas genom att insexnyckeln på armen var längre, eller
att hylsa och nyckel var magnetiska. Vinklarna hade kunnat bli bättre om de istället var
åttkantiga eller om de byttes ut emot ett gångjärn istället. Både åttkanter och gångjärn var
uppe som förslag för projektgruppen, men de åttkantiga troddes bli för precisionskrävande för
användare att använda, samt att gångjärn hade blivit för dyrt. Något som gruppen hade velat
utforska vidare.
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11. Diskussion/reflektion – projekt
Att driva ett eget produktutvecklingsprojekt har varit en stor utmaning för projektgruppen,
men resulterat i en stor utveckling och många lärdomar för de båda projektmedlemmarna.
Projektgruppen har under en begränsad tid kommit upp med en idé och förverkligat den, utan
omfattande kunskap inom området och med en snäv budget. Detta har drivit
projektmedlemmarna att göra sitt yttersta i varje moment och lära sig att samarbeta både med
varandra och med externa intressenter.
Projektets alla delar och moment har inledningsvis inkluderat de båda studenterna, men en
viss uppdelning har slutligen gjorts i vissa moment. Genom detta har projektgruppen kunnat
arbeta med flera uppgifter samtidigt, vilket besparat mycket tid. Flera idéer har diskuterats
samtidigt och en ständig utvärdering har gjorts för att få fram den bästa tänkbara lösningen.
Att göra det viktigaste i varje situation har således varit enkelt. Gruppen har kommit till insikt
att deras samarbete har fungerat väldigt bra då de har olika intresseområden och kunskaper.
Projektmedlemmarna har haft samma morot i projektet, att CASEUS skall finnas som en
färdig och användbar prototyp vid projektets slut i maj. Tack vare deras kompletterande
kunskaper och intressen har också varje delmoment i projektet kunnat utföras med stor
entusiasm och engagemang.
Gruppen har under projektets gång haft mycket kontakt med externa intressenter och även lärt
sig att kommunicera och samarbeta med dessa. Lärdomar som gruppen fått genom detta är
bland annat att kunna planera tidsåtgången för olika moment bättre och att ständigt ligga
steget före. Även att agera yrkesmässigt och professionellt för att bli bemötta med respekt.
Ingenting kommer gratis.
För att få den respons som önskats från marknaden, intressenter och människor runt omkring
har projektgruppen också lärt sig att uttrycka sig korrekt och tydligt för att nå ut till fler
människor. Således har gruppen kunnat få en bra uppfattning av vad marknaden efterfrågar.
Genom detta har en affärsplan och marknadsplan kunnat byggas upp för att ge gruppen klara
riktlinjer inför projektets framtid. Projektgruppen har därmed fått en insikt i hur ett
företagande inom branschen skulle kunna vara. Att det finns mycket att tänka på som inte
syns på ytan av produkten, som bland annat inköp, förpackningar, tillverkning och leveranser.
Övergripande har projektet givit gruppen goda kunskapar inom många områden, framförallt
hur lång tid de olika stegen i en produktutvecklingsprocess kan ta och hur de är beroende av
varandra. Samt hur man kan arbeta med en snäv budget, genom att utnyttja de möjligheter
som finns med bland annat stipendier och sponsorer.
När det kommer till mekanik och konstruktion har projektgruppen lärt sig att det bästa är att
hålla det enkelt. Tanken på en avancerad produkt kanske låter spännande, men när det
kommer till användning och tillverkning är de inte alltid önskvärt. Produkten ska vara lätt att
förstå sig på och lätt att använda för att den ska komma till användning. Tillverkningen blir
också betydligt enklare och billigare, ju färre komplicerade beståndsdelar produkten har.
Gruppen tar med sig den kunskap de har fått under projektets gång och blickar framåt för att
kunna lansera sin produkt.
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12. Framtid
Framtiden för CASEUS ser lovande ut om tillverkningsföretag hittas. Projektgruppen
kommer analysera prototypen och testa i dess tänkta användningsmiljö för att göra eventuella
ändringar innan ritningar och bilder visas för eventuella tillverkningsföretag. Återförsäljaren
för produkten kommer även tillfrågas för att få ut produkten på marknaden och genom dem
förhoppningsvis få kontakt med tillverkningsföretag. Hittas tillverkare, kommer
projektgruppen försöka starta upp ett företag för att själva kunna sälja produkten. En hemsida
kommer då även att skapas för att få ett seriösare intryck, samt att kunderna kommer kunna
beställa produkten genom den. Marknadsföringen kommer börja redan innan
tillverkningsföretag har hittats, för att fler ska veta att CASEUS finns. Marknadsföringen
kommer att försöka läggas upp enligt marknadsplanen, men med hänsyn till vilken budget
projektgruppen kommer ha.
Hittar projektgruppen tillverkningsföretag för CASEUS kommer leveranser och
förpackningar noggrannare ses över och väljas ut. Projektgruppen hoppas på att kunna lansera
sin produkt i slutet av 2017 och visionen lever kvar att CASEUS i framtiden ska finnas i alla
svenska hem.

36

13. Referenser
Litteratur
Författarna (Klara Albertsson och Julia Gustavsson). 2017. Figurer.
Holmdahl, Lars. 2010. Lean Product Development på Svenska. Göteborg: DigitaltryckNu.
Lagerström, Gunnar (red.). Bohgard, Mats. Karlsson, Stig. Eva Lovén, Mikaelsson, LarsÅke. Mårtensson, Lena . Osvalder, Anna- Lisa. Rose, Linda. Ulfvengren, Pernilla. 2008.
Arbete och teknik på människans villkor. Solna: Prevent.
Lo, K.H. Shek, C.H. Lai, J.K.L. 2009. Materials Science and Engineering: Recent
developments in stainless steels. s 39-104
Modig, Niklas. Åhlström, Pär. 2011. Vad är lean?. Halmstad: Bulls Graphics AB.
Osterwalder, Alexander och Pigneur, Yves. 2009. Business Model Generation. Amsterdam:
Modderman Drukwerk.
Porter, Michael E. 1998. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and
Competitors. New York: The Free Press.
Trost, Jan. 2010. Kvalitativa intervjuer. Upplaga 4. Lund: Studentlitteratur AB.

Webbsidor
BE Group. N.d. Om rostfritt stål. BE Group. http://www.begroup.com/sv/BE-Groupsverige/Produkter/Rostfritt/Produktinformation/Om-rostfritt-stal/, [Hämtad 2017-01-24].
Bertram, Ingrid. 2009. En kritisk granskning av befintliga frågeformulär. Lunds Universitet.
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2858708&fileOId=28587
09 , [Hämtad 2016-12-10].
Björing, Gunnar. 2003. Snabbkurs i ergonomisk verktygsutformning.
http://www.winchap.com/agitoglobal/ergonomiska_verktygsutformning.pdf [Hämtad 201701-31].
Bjørklund. Thor. 2016. Historia. Bjorklund. http://www.bjorklund1925.no/index.php/en/about-us/51-history , [Hämtad 2017-02-08].
Björkman, Camilla. 2013. Driva Eget: Hitta din blivande affärsidé.
http://www.driva-eget.se/nyheter/starta-eget/7-satt-att-knacka-din-nasta-miljonide , [Hämtad
2016-10-10].
Blom, Evelyn. 2016. En miljövänlig och mångsidig produkt, olika typer av rostfritt stål.
Neonlea rostfri design. http://www.neonela-kitchen.se/om-rostfritt-stal.html, [Hämtad 201701-24].

37

Blomquist, Johan. N.d. Mitt kök. 10 saker du inte ska diska i diskmaskinen.
http://mittkok.expressen.se/artikel/saker-du-inte-kan-diska-i-diskmaskinen/ [Hämtad 2017-0310].
Egenposter.se. N.d. Affischer i storlek 30x40 cm A3. Egenposter.se.
http://www.egenposter.se/?go=skapa&typ=affischer, [Hämtad 2017-05-08].
Facebook Business. 2017. Facebook annonser. Facebook.
https://www.facebook.com/business/products/ads
Folkhälsomyndigheten. 2016. Handhygien för allmänheten. Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelateradeinfektioner/handhygien/, [Hämtad 2017-01-19].
Gmail. 2017. Google. https://www.google.com/gmail/ [Hämtad 2017-12-16]
Google. 2017. https://www.google.se/drive/about.html [Hämtad 2017-12-16].
Gunnarsson, Ronny. 2002. Validitet och reliabilitet. Infovoice. http://www.infovoice.se/fou/,
[Hämtad 2017-01-02].
High Five Education. N.d. Hygien. High Five Education.
http://highfiveeducation.se/, [Hämtad 2017-01-19].
Hjelmroth, Ulf. 2017. Betning med betpasta. TeroSystem,
http://terosystem.se/betning/betpasta/ , [Hämtad 2017-05-07]
Kemikalieinspektionen.n.d. Kemikaliesmarta kök.
http://www.hsr.se/sites/default/files/uppdrag4.pdf [Hämtad 2017-03-10].
Livsmedelsverket. 2006. Vägledning om hygien. Livsmedelsverket.
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningarkontrollhandbocker/vagledning-om-hygien-051222.pdf, [Hämtad 2017-03-20].
Livsmedelsverket. 2016. Förpackningar och köksredskap- Plast. Livsmedelsverket.
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygienforpackningar/forpackningar/plast/, [Hämtad 2017-01-24].
Packoplock. 2016. E-handleslåda eurobox small. https://www.packoplock.se/e-handelslador ,
[Hämtad 2017-04-08].
Projektledare. 2012a. SWOT-analys. Projektledare.info.
http://www.projektledare.info/swot-analys.html , [Hämtad 2016-10-08]
Projektledare. 2012b. Riskanalys. Projektledare.info.
http://www.projektledare.info/riskanalys.html , [Hämtad 2016-10-08]
Projektmallar. 2017. GANTT-Schema. Projektledare.info. http://www.projektmallar.se/ganttschema [Hämtad 2017- 02-08]
38

Reuma Shop AB. N.d. Hjälpmedel/Kök/ knivar och bestick/ Brödkniv. Reuma Shop AB.
http://www.reumashop.se/sv/hjalpmedel/kok/knivar-och-bestick/brodkniv.html [Hämtad
2017-01-31].
Starta Blogg. 2017. Så mycket kostar din hemsida. http://www.starta-blogg.se/sa-mycketkostar-din-egen-hemsida/ , [Hämtad 2017-05-08]
Statistiska Centralbyrån (SCB). 2017. Nyckeltal för Sverige. SCB. http://www.scb.se/hittastatistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/#_Nyckeltal [Hämtad 2017-04-19].
Statistiska Centralbyrån (SCB). 2016. Hushåll i småhus ofta större än i de i flerbostadshus.
SCB. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallensekonomi/Inkomster-och-inkomstfordelning/Hushallens-boende/Aktuellpong/378518/Behallare-for-Press/402401/ [Hämtad 2017-04-19].
Sund.nu. 2015. Tvätta händerna och minska risken för förkylningar. Sund.nu.
http://www.sund.nu/docs/printArtikel.asp?art=1484&tem=0&und=0, [Hämtad 2017-01-19].
SurveyMonkey. 2017. https://sv.surveymonkey.com/ [Hämtad 2016-12-11].
Svenskt Trä. N.d. Om trä. Svenskt Trä. http://www.svenskttra.se/om-tra/ [Hämtad 2017-0310].
TNT. 2017. Få ett pris direkt online. TNT. https://www.tnt.com/express/sv_se/site/shipnow.html?gclid=Cj0KEQjwrsDIBRDX3JCunOrr_YYBEiQAifH1FuLjvTPRLAy1s1yIhRqxjt
0EVlrXQcN0sOMSvJEbPU0aAjL38P8HAQ, [Hämtad 2017-04-08].
Virtual Ergonomics Centre. 2011. Antropometri för design, produktutveckling och
arbetsplatsutformning. Högskolan i Skövde, Virtual Ergonomics Centre.
http://antropometri.se/theory.php, [Hämtad 2017-03-15].
Vistaprint. 2017a. Skapa din GRATIS logotyp nu. Vistaprint. http://www.vistaprint.se/logodesign/laggtill-text.aspx?rd=1 , [Hämtad 2017-03-27]
Vistaprint. 2017b. Flyers. Vistaprint.
http://www.vistaprint.se/reklamblad.aspx?GP=05%2f09%2f2017+03%3a49%3a48&GPS=43
90035730&GNF=1#design-options [Hämtad 2017-05-08]
Vårdguiden 1177. N.d. Kontaktsmitta. Sveriges landsting och regioner.
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn---smittvagar-ochhur-man-kan-bryta-dem/, [Hämtad 2017- 01-19]
Älskade ost. 2017. All världens ost. Älskade ost. http://www.alskadeost.se/all-varldens-ost/
[Hämtad 2017-02-10].

39

14. Bilagor
Bilaga 1. Gantt-schema
Höst

Vår
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Bilaga 2. Riskanalys

För att få kontroll över risker som kan uppstå med projektet gjordes en riskanalys.
Projektgruppen får en tydligare bild av riskerna och vilka åtgärder som ska vidtas vid de olika
händelserna.
En stor risk för produkten i framtiden är om marknaden är mindre än förväntat. Visar sig
marknaden mindre, behövs produkten marknadsföras mer samt förmodligen reducera priset.
Om priset behöver reduceras måste förmodligen materialet och konstruktionen också bli
billigare. För att produkten skall sjunka i pris hade det underlättat om den massproducerades.
I början av tillverkningen kan därför priset vara högre än när produkten väl är inne i
tillverkningsprocessen. För att få ett bra och prisvärt material som är godkänt för livsmedel
kommer projektgruppen rikta in sig på produkter och material som i nuläget är
livsmedelsgodkända.
Ett stort hot för projektet är om budgeten inte räcker för att göra tillräckligt med prototyper,
eller att tillverkningskostnaderna är för höga. För att detta inte ska påverka projektet, söks
stipendium och sponsorer. Projektgruppen kommer även undersöka om något
tillverkningsföretag vill köpa in idén.
Då det redan finns en liknande produkt på marknaden för samma ändamål, behöver
projektgruppen hitta ett behov (“need”) hos användarna. Projektgruppen behöver då göra en
ännu bättre marknadsföring och visa att deras osthållare än bättre än den existerande på
marknaden. Marknadsföringen kommer innehålla kontakt med företag inom området, samt
marknadsföra online. Då projektet kommer ställas ut på Utexpo-mässan i maj, kommer även
detta vara ett bra tillfälle att marknadsföra produkten.
När designen på produkten tas fram, fokuseras det mycket på att den ska ha få delar och inga
hålrum där smuts kan ta sig in. Produkten i sig får heller inte vara osmidig. Fördelaktigt hade
varit om handtaget ska gå att ställa rakt upp, istället för att stå rakt ut. För att få en så bra
produkt som möjligt görs många tester på prototyperna.
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Bilaga 3. Visuell planering

Projektgruppen har använt whiteboardtavlan och satt upp lappar för att få en tydligare bild av
vad som direkt ska göras, vad som kan vänta och lite övriga kommentarer. Den visuella
planeringen har gjort att projektgruppen kunnat skriva ner de viktigaste momenten.
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Bilaga 4. Veckorapport
VECKA 32: Den 8e augusti, v.32 gjorde vi vår första insats för examensarbetet. Vi skapade
en gemensam mailadress för både smidighetens skull, plus för att skapa ett mer seriöst
intryck. Vi mailade till ca 20 olika företag för att se om någon kunde vara i behov av vår hjälp
till något ändamål. Senare den veckan fick vi ca 3-4 svar från företag som ville veta mer om
vad vi ville göra för dem, vilket var svårt för oss.
VECKA 33: svarade vi på fem mail som hade trillat in i vår inbox. Där försökte vi precisera
mer vad vi kunde göra för enskilt företag, men sedan dess har kontakten brutits med alla
företagen.
VECKA 34: Vi gjorde inget denna veckan, förutom roade oss med de nya nollorna.
VECKA 35: Eftersom företagen inte verkade nappa på våra idéer satte vi oss ner för att
brainstorma fram några egna nya projektmöjligheter. Vi gjorde en lek, korsbefrukta intressen
som vi hört om. Idéer och intressen skrevs ner på små lappar som vi sedan blandade runt i en
stor hög. Därefter drog vi varsin lapp per omgång och slog ihop våra ord vi fick, t.ex.
fritidsintresse och mobil, vilket resulterade i en mobilklubb. Idéer vi kom på den här veckan
var: Besticklåda, "Extended Lifesum App", Utkörning av mat, Dammlist, Mobilklubb,
Tandkrämspump, och en Osthållare.
VECKA 36: Vi tänkte mer på våra idéer från veckan och försökte hitta företag som skulle
vilja samarbeta med de olika idéerna. Denna vecka fick vi även en ny snilleblixt, en SOS
Alarm app, vilket blev vår nya favoritidé.
VECKA 37: Besökte SOS Alarms kontor i Halmstad för att försöka få kontakt med någon
där. Fick ett nummer till en Martin som vi ringde och han gav oss nummer till Gunnar som är
Tjänsteägare på SOS Alarm i Stockholm. Han tyckte Idén lät bra och skulle ta upp den på ett
utvecklingsmöte de skulle ha samma dag. De hade fått in andra förslag på appar tidigare samt
att de ville arbeta mer med examensarbeten och sådant. De skulle höra av sig i slutet av
veckan men hörde av sig på måndagen vecka 38. Då pratade vi med Björn som också jobbar
där och han skulle kolla vidare på ärendet och se vad vi kunde göra samt om de hade
tid/personal till att ha ett examensarbete. Han sa även att de i nuläget inte hade möjlighet att ta
emot information till datorerna eller få GPS positionen från telefonerna. Björn skulle höra av
sig i slutet av vecka 38.
VECKA 38: Medan vi gick och väntade på svar från Björn började vi se oss om efter andra
typer av projekt, då det började kännas lite hopplöst. Vi kom i kontakt med Alexander och
Jonas, två gamla Uare som hade ett projektförslag till oss. De ville att vi skulle utveckla ett
filter som renar vatten från smuts och tungmetaller, så att deras produkt som renar vatten från
bakterier med solljus kunde fungera. Björn hörde inte av sig i slutet på veckan heller.
VECKA 39: Vi försökte nå Björn hela måndagen utan resultat. Pratade mer med Alexander
och Jonas och accepterade nästan deras förslag till oss. På tisdagen kom vändningen. Björn
kontaktade oss och skickade oss direkt vidare till en man som heter Andreas som jobbar som
verksamhetsutvecklare på SOS Alarm. Vi ringde Andreas på en gång, men fick avtalet ett
möte till onsdag morgon. Under samtalet med Andreas på onsdag konstaterades att vår
ursprungliga idé inte gick. SOS system klarar inte av att ta emot så mycket information och
det är inget som i dagsläget kan ändras. Däremot ville inte Andreas släppa oss helt och vi kom
gemensamt fram till ett annat app-förslag som skulle vara genomförbart. En app där all
information om störningar inom en viss radie kommer upp. (Detta skulle kunna vara allt ifrån
dåligt vatten inom en kommun, till djur på vägen och krockar).
Vi bestämde oss efter detta samtal med Andreas att satsa på SOS och tackade då nej till
Alexander och Jonas förslag.
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Under onsdag och torsdagen så brainstormade vi och tänkte mer på alla möjligheter med
appen. Vi kom även upp med ett antal frågor som vi skulle fråga Andreas nästa måndag då vi
avtalet ett telefonmöte
VECKA 40: Den här veckan har och varit ganska upp och ner för oss. Vi hade en bra start på
veckan med ett telefonmöte med Anderas på SOS. Han är mycket positiv till vår app och
stöttar och guidar oss bra. På tisdagen satte vi igång med efterforskning av de företag som vi
skulle behöva samarbeta med för att göra appen. Vi skrev även upp en to-do list för den
kommande tiden. Vi var taggade och detta kändes genomförbart, men mycket att göra! På
eftermiddagen kom smällen då vi upptäckte en sida som heter krisberedskap.se. Där tipsade
de om sin app Krisberedskap.se som till vår besvikelse var något liknande av det vi tänkt oss.
Arbetet vi hittills gjort kändes meningslöst och vi blev väldigt besvikna. Vi startade nu om
våra hjärnor och försökte hitta en annan idé. Vi gjorde leken "korsbefruktning av idéer" igen
om skrev ner det vi kom på. Men det föddes ingen ny toppenidé.
På onsdagen gjorde vi ingenting. Idag har vi påbörjat vår efterforskning igen då vi snackade
snabbt med Hans-Erik som tyckte vi inte skulle ge upp än. Han tyckte att det fortfarande fanns
utrymme för vår app och att den skiljde sig från krisberedskap.se.
VECKA 41: Gjort ändringar i marknadsundersökningen. Haft lite kontakt med SOS Alarm.
Skickat ut marknadsundersökningen till 80 kommuner i Sverige.
VECKA 42: Mailat med kommuner som haft frågor angående marknadsundersökningen.
Sammanställt marknadsundersökningen. Börjat skriva på lite smått på Konceptrapporten.
Ingen kontakt med SOS Alarm.
VECKA 43: Börjat skriva på projektplanen. Ingen kontakt med SOS Alarm.
VECKA 44: Arbetat på projektplanen. Får inte tag i SOS Alarm, många frågor som vi
behöver ha svar på. Skrev marknadsundersökning.
VECKA 45: Arbetat på projektplanen. Får inte tag i SOS Alarm, funderar på att byta projekt.
Sammanställde marknadsundersökning.
VECKA 46: Skickat in projektplan för projektet med SOS Alarm. Fortsatt ingen kontakt med
Andreas Höglund på SOS Alarm.
VECKA 47: Bestämt oss för att byta projekt eftersom kontakten inte fungerar med SOS
Alarm. Ny brainstorming! Bestämt oss för att satsa på ett projektförslag som kom upp v.35 då
vi hade en brainstorming. Börjat skriva på en ny marknadsundersökning att skicka ut till
privatpersoner.
VECKA 48: Vi gör en projektbeskrivning av osthållaren och skickar in till ALMI Halland.
Samt gör några CAD bilder i programmet Zbrush att visa upp för ALMI. Gjort några
ändringar i marknadsundersökningen och delat på sociala medier. Andreas Höglund från SOS
Alarm svarar äntligen och vi berättar att vi lämnat projektet bakom oss.
VECKA 49: Skickat in lite kompletterande uppgifter till ALMI angående osthållaren. Börjat
söka fakta som kan stödja vikten av en osthållare och dess hygieniska fördelar. Haft kontakt
med folkhälsomyndigheten. Sammanställer marknadsundersökningen som resulterade i 115
svar från människor med blandad ålder. Skrivit på koncept rapporten. Gjort vår presentation
för halvtidspresentationen på engelska och börjat öva.
VECKA 50: Mestadels övat inför presentationen. Även haft en övningspresentation för Judit
och korrigerat lite på presentationen i PowerPoint. Även haft den riktiga
halvtidspresentationen i Bertlingsalen. Fick reda på att vi får stipendie på 14 100kr från Almi
VECKA 51: Gjort klart konceptrapporten och skickat in! Nu tar vi lite jullov :)
VECKA 52: Jullov
VECKA 1: Plugga till tentor.
VECKA 2: Tentavecka
VECKA 3: Började skriva på en marknadsundersökning som riktar sig mot hotell- och
restaurangbranschen som är en möjlig användare av produkten. Börjar skriva på slutrapporten
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och läser igenom hela “bibeln”. Lägger in kommentarer i slutrapporten om vad som ska
skrivas var. Gjorde även ett experiment för att se bakterie utveckling på ost.
VECKA 4: Skickar ut marknadsundersökningen till 40 hotell och restauranger runt om i
Sverige. De är av varierande storlek och inriktning (spa, hotell, restaurang).
Skrev i rapporten om material, varför vi gör de i det material vi gör, sökte även på olika
material. Skrev och sökte information om bakterier. Funderade över hur vi skulle göra en
prototyp, eller om vi skulle få någon att tillverka den. Ta kontakt med hotell och hitta
tillverkare. Funderade på prisklass och att vi har en budget på 14.000 kr.
Kontaktade: Lindénint.se, Jens.sorensen@lindenint.se, 0370-695533
Mailade även till Lydotec och Ekeby Rostfria. Började skissa mer i cad på prototyp.
VECKA 5: Träffar Robert Sedig från Best Western Grand Hotel i Halmstad och diskuterar
och frågar vad han ser för framtid och fördelar med en osthållaren. Robert var mycket positiv
till vår idé och hade gärna köpt en om det fanns på marknaden.
Får även svar från Jens Sörensen på Lindén att de inte kan hjälpa oss/samarbete med oss. De
har tydligen försökt med någon liknande produkt förut och tror inte att marknaden är mogen
för en sådan produkt i dagsläget.
Skickar iväg ett mail till HCH på skolan och frågar om de på något sätt kan hjälpa oss på
något vis. Om det har något instrument att mäta handkraft eller om de har kontakt med några
företag som kan vara aktuella för oss att kontakta.
VECKA 6: Får svar från Ekeby rostfria att de tyvärr inte har någon möjlighet att hjälpa oss då
de för tillfället har för mycket att göra. Pratar i telefon och skickar ut information till Lydotec
med CAD-ritningar och information om produkten om det har möjlighet att ta fram en
prototyp till oss mot betalning. De ska titta närmre på det och återkomma.
Kontaktar också Halmstad finmekanik och skickar ett liknande dokument som vi skickade till
Lydotec. Får dock inget svar.
VECKA 7: Inget svar från Lydotec eller Halmstad finmekanik och vi bestämmer oss för att
avvakta och göra en egen prototyp innan vi tar kontakt igen. Då vi inte har jättemycket pengar
att spela med kan det vara bra att själva ha testat så mycket som det går innan vi bestämmer
oss för att ta fram en “riktig” prototyp.
Vi svarar också Hälsocenter (HCH)om att gå en presentation av vårt exjobb och få möjlighet
att få feedback från olika personer i kommunerna i Halland.
VECKA 8: Presenterade exjobb på HCH (Hälsocenter) och fick kontakter och tips för vidare
arbete. Bland annat ett företag som heter Cervitrol som ligger i Lund som sysslar med
mekanik, sensorik och elektronik.
Behöver hjälp med bibeln och slutrapportens upplägg och kontaktar handledare Pär-Johan
Lööf och Leif Nordin.
VECKA 9: Får svar från Leif Nordin om slutrapporten och reder ut lite av upplägget i
rapporten som vi undrat över. Fortsätter CADa på vår prototyp och 3D printar den nuvarande
CAD-modellen.
Tog även kontakt med fler prototypverkstäder samt kontaktade Havd group som var på
arbetsmarknadsdagen för att se om de hade möjlighet att göra en prototyp.
VECKA 10: Testar modellen som vi 3D printat och inser att vi måste göra en del justeringar.
Ändrar lite mått och form i Catia igen.
AQ- group svarade att de ville ha mer information om hur prototypen skulle se ut för att
återkomma med kostnadsförslag. Hade fortsatt kontakt med Havd group.
Börjar fylla i ett dokument att skicka in till Venture Cup med vår idé.
VECKA 11: Fortsatt kontakt med Havd Group och AQ Components. Skrev mer på rapporten,
samt Venture cup. Började även förbereda inför opponeringen den 27e mars. Skickar mer
material till Havd.
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VECKA 12: Förberedelse för opponering. Möte på Havd i mölndal för att prata förklara
prototypen. Skriva på rapporten.
VECKA 13: Opponering. Fortsätter Cada på 3D modell och ha kontinuerlig kontakt med
Havd Group AB angående prototyptillverkning.
VECKA 14: Fortsätter Cada för att fixa smågrejer som vi märkte behövde ordnas efter att ha
pratat med Havd. Skriver i rapport.
VECKA 15: Skickar in slutliga ritningar till Havd så de kan börja göra prototypen vecka 16.
Det blir strul med hur de ska betala, vilket löser sig genom att Leif hjälper oss. Skriver
rapport.
VECKA 16: Havd börjar med prototypen. Vi har kontinuerlig kontakt med dem. Skriver även
mycket på rapporten då allt börjar komma till sitt slut.
VECKA 17: Börjar planera hur UTEXPO ska gå till med hur affischer och monter ska vara.
Skrev mer på rapport. Anmälde oss till UTEXPO. Skrev motivation till att söka stipendium
via HCH (Hälsocentrum Halmstad). Kontinuerlig kontakt med Havd angående hur prototyp
tillverkningen går.
VECKA 18: Skriver rapport samt har fortsatt kontakt med Havd. Skickar material till Ståhls
Reklam för att få en Vepa till mässan. Skickade in stipendieansökan till HCH. Fortsatte göra
affischer till UTEXPO samt skickade in affischerna.
VECKA 19: Förberedde presentationen och övade. Skrev rapport. Prototypen kom från
Havd.
VECKA 20: Övning av presentation samt redovisning. Skrev klart rapporten och skickar in
den. Började planera Utexpo mer, bland annat vad vi ska ha i vår monter och hur vi ska
presentera produkten.

46

Bilaga 5. Skisser

Skisser och modeller som tagits fram under projektets gång.
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Bilaga 6. SWOT – analys

Styrkor för projektet är att det i nuläget redan finns material som är godkända för kontakt med
livsmedel. Även liknande produkters material analyseras, såsom osthyvlar och potatisskalare.
Den största styrkan projektet har, är att produkten är unik på marknaden.
Svagheter som projektet har är att projektgruppen inte har den fullständiga kunskap som krävs
inom tillverkningsindustrin. För att förbättra den kunskapen kommer gruppen läsa på om
industrin och försöka hitta hjälpande intressenter. En stor svaghet är även att det finns många
olika former på ostar. Då det redan finns ett redskap som passar till alla ostar, ska även
gruppens osthållare passa olika former.
Möjligheter för projektet är att marknaden för produkten är relativt ny och projektgruppen kan
då skapa ett “need” (behov) hos användarna.
Det största hotet för CASEUS är om det inte finns någon marknad för produkten, dock visade
marknadsundersökningen på en ljus framtid. Ett stort hot i nuläget är även ekonomin och
tiden för projektet. Med ett litet kapital blir det svårt att massproducera produkten och utan
massproducering kommer kostnaderna för ett fåtal exemplar att öka.
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Bilaga 7. Nyhetsgranskning och databassökning
En nyhetsgranskning gjordes för att se om det fanns några immaterialrättsliga hinder för
CASEUS. För att kunna söka patent måste man även börja med att göra en nyhetsgranskning
och databassökning för att se om idén man har redan finns på marknaden. En sökning gjordes
på hemsidor som Worldwide, Google patent, Freshpatent och Svensk Patentdatabas. Sökorden
som användes var bland annat ost hållare, cheese holder, cheese keeper, cheese box, hantera
ost, hygienisk ost och ost skärare. Under sökningen hittades bland annat en osthållare som
tillverkas och säljs av företaget At Hand of Sweden. Produkten säljs i nuläget i Sverige men
har inget patent.

1.

2.

Figur 1 och 2: Osthållare av At Hand of Sweden

Sökning på svensk patentdatabas gav många träffar, varav tre liknande produkter hittades. Se
ritning på patenten nedan.

Figur 3: Osthållare

Figur 4: Skärredskap

Figur 5: Köksmandolin

På bilden över figur 3 syns en osthållare som har en platta man ställer osten på. Skenor likt
rakblad skär in i osten för att hålla den på plats. Hållaren är endast utformad för trekantiga
ostar, vilket begränsar användningsområdet. Patentet för hållaren har löpt ut.
Figur 4 visar ett skärredskap som används på livsmedel som ostar. Skärredskapet är mer likt
en osthyvel och har inte samma funktion som CASEUS. Patentet för skärredskapet har
dessutom löpt ut.
Den sista bilden, figur 5, visar även den ett skärredskap. Patentet på denna produkt är i kraft,
men inget som hindrar projektgruppen.
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Enlig projektmedlemmarna går CASEUS runt alla funna patent samt har mer uppfinningshöjd
än funna produkter. De 2 osthållarna som hittats, har analyserats och utvärderats för CASEUS
ska bli ännu bättre än konkurrenterna samt ha mer uppfinningshöjd. Osthållaren At Hand of
Sweden har gjort, köptes även hem för att testas. Efter att ha provat den konkurrerande
produkten kom projektgruppen fram till att inte göra CASEUS i samma material, då de var
väldigt ostabilt. Att produkten även stacks in och gjorde ett stort hål i osten såg gruppen som
något negativt då de påverkar ostens hållbarhet. Projektgruppen bestämde sig därför för att
CASEUS skulle ha mindre påverkar på osten. Osthållaren som är en bricka (Figur 3) ansåg
projektgruppen vara svår att hålla i. Att hålla i ett handtag skulle medföra lättare användning
samt att CASEUS då kunde anpassas till flera olika former och storlekar av ostar.
Då CASEUS inte skadar osten lika mycket och ger köparen mer ekonomisk vinning, bör den
ha uppfinningshöjd och vara en nyhet, samt att den går att tillämpa industriellt. Enligt
projektgruppen är CASEUS en nyhet och har mer uppfinningshöjd än tidigare kända
produkter.
Varumärke
Vid skydd av ett varumärke behöver det vara unikt samt ha särskiljningsförmåga.
För att se om CASEUS verkligen skulle kunna gå igenom en registrering eller kunde se ut
som i nuläget, genomfördes databassökningar på de olika webbsidor som finns på patent- och
registreringsverkets hemsida. På svensk varumärkesdatabas fanns fyra träffar på CASEUS.
Företaget ALMA CASEUS (figur 6), har en figur på sitt varumärke som liknar en ost.
Företaget utför utbildningstjänster och har egentligen inte koppling till ost, osthållare eller
livsmedelsbranschen. ALMAS varumärke kan dock kanske vara ett hinder för CASEUS då
båda heter liknande, samt att båda företagen har en ost på logan. Dock anser projektgruppen
att det är svårt att missta de båda varumärkena för varandra. Det andra varumärket som
hittades var ett ordmärke och löd CASEUS PRO. Det nämnda varumärket utför dock tjänster
som datorprogramvaror relaterade till livsmedelsproduktion och sammansättning av ost, samt
konsult- och rådgivningstjänster avseende livsmedelsproduktion. CASEUS PRO (figur 7) är
även de inom livsmedelsbranschen, men är inte likt projektgruppens CASEUS. Det tredje
varumärket är CASEUS MONTANUS (figur 8) och de tillverkar bland annat ostar och har
olika tävlingar och utmärkelser av produktkvaliteter. Även MONTANUS varumärke har en
ost på sig, likt projektgruppens, dock utför de inte liknande tjänster eller är så pass likt att de
kan missta sig. Det fjärde och sista varumärket är studer CASEUS (figur 9) som är ett företag
inom metall, vattenanläggningar och maskinhöljen. Märket är ett figurmärke och är inte likt
CASEUS (figur 10).

CASEUS PRO

Figur 6.

Figur 7.

Figur 8.

Figur 9.

Figur 10.

Då projektgruppen gärna ville ha ett namn som förklarar vad CASEUS användningsområde
är, valde de ändå att ha kvar sitt varumärke. Om CASEUS MONTANUS och ALMA
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CASEUS inte är tillräckligt lika, anser projektgruppen att CASEUS inte bör utföra ett
immaterialrättsligt hinder, eller att det gör intrång på deras skydd.
Upphovsrätt
Upphovsrätten är ett skydd som man inte söker. Om CASEUS inte liknar någon annan
produkt samt har ett konstnärligt utseende kan den få upphovsrätt. Det vet man först när
någon annan gör något liknande och det kan bli tvister.
Källor
Valeas föreläsningar och powerpoints
Patent- och registreringsverket, www.prv.se
worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
patents.google.com/
www.freshpatents.com/
https://www.prv.se/sv/patent/ansoka-om-patent/innan-ansokan/villkor-for-patent/
http://was.prv.se/spd/patent?p1=bdoSbUQbI657eM42P9NdVA&p2=rBPbL2oieEA&hits=true&tab=1&c
ontent=osth%E5llare&lang=sv&hitsstart=0&start=0
https://www.prv.se/sv/varumarke/ansoka-om-varumarke/krav-pa-ditt-varumarke/
https://www.prv.se/sv/varumarke/databaser/
Figur 1: https://www.youtube.com/watch?v=QQOxB94TWxw
Figur 2: https://bakerenogkokken.no/kjokkenredskaper/ostehovler/at-hand-osteholder-svart/
Figur 3: http://was.prv.se/spd/patent?
p1=bdoSbUQbI657eM42P9NdVA&p2=rBPbL2oieEA&tab=2&hits=true&content=Ost+h%E5llare&lang
=sv&hitsstart=0&start=8
Figur 4:
http://was.prv.se/spd/patent?p1=gPIG76gdjOp7eM42P9NdVA&p2=SYHSoyzksaU&tab=2&hits=true&c
ontent=hygienisk+ost&lang=sv&hitsstart=0&start=7
Figur 5: http://was.prv.se/spd/patent?p1=hfaq-0Lk2tvhn_6x9kySCg&p2=1M2VoU2tIE&tab=2&hits=true&content=Cheese+holder&lang=sv&hitsstart=0&start=5
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Bilaga 8. Marknadsundersökning
I undersökningen ville projektgruppen ha svar på vilken typ av ostar som folk vanligtvis
köper hem, för att sedan kunna rikta in sig på dessa former. Totalt fick projektgruppen 115
svar på den kvantitativa undersökningen vilket ansågs som ett okej resultat för att kunna dra
slutsatser ifrån. Undersökningen visade att de vanligaste ostarna som folk köper hem var
trekantiga, runda och fyrkantiga. Undersökningen visade också att det endast var 50 procent
som var medvetna eller någon gång uppmärksammat att det kan spridas bakterier vid hyvling
av ost. Detta tar projektgruppen som positivt eftersom det då finns många personer som aldrig
har tänkt på det och nu kan vara intresserade av CASEUS. I frågan om dem skulle kunna
tänka sig att köpa en produkt som minskar bakteriespridning vid osthyvling svarade 70 % att
de hade kunnat tänka sig att köpa en sådan produkt. Resultatet tyder på en ljus framtid för
produkten. Funktionen visade sig vara viktigare än designen för folket, men projektgruppen
vill ändå ha en snygg design eftersom den ska passa in både på hotell/restaurang- och i
hemmiljöer. Nästan 60 procent av de som svarade på undersökningen kunde tänka sig att
betala mellan 60–120 kr. Kostnadsfrågan kommer hjälpa projektgruppen då de får en bra
överblick över vad prissättningen på den färdiga produkten bör ligga.
Frågorna var skrivna så att personerna som svarade på dem inte riktigt skulle veta vad det var
för produkt, då chansen för patent hade kunnat försvinna. Resultatet av undersökningen
presenteras längre ner i bilagan.
När projektgruppen fann att intresset för CASUES var positivt och att det fanns en tänkbar
marknad hos privatpersoner ville även restaurang- och hotellmarknaden undersökas. Gruppen
gjorde därmed en ny enkät på webbsidan SurveyMonkey där frågorna omformulerades för att
riktas mer mot branschen. Enkäten skickades ut via mail till 45 valda restauranger- och hotell
och totalt fick projektgruppen endast fyra svar. Även den här enkäten var kvantitativt
utformat, men svaren får tolkas som kvalitativa. Syftet med undersökningen var alltså att se
om restaurang- och hotellbranschen var i behov av ett hjälpmedel som CASEUS och målet
var att även få positiv respons härifrån. Enkäten bestod av sex frågor som berörde bland annat
om det i dagsläget använder sig av något hjälpmedel för att reducera bakterier, men också
vilka produkter som de anser vara svårast att hålla hygieniskt. De blev också tillfrågade om de
ofta får klagomål på grund av hygieniska skäl och om de i framtiden hade uppskattat en
produkt som underlättar och förbättrar hanteringen av livsmedel. Resultatet från
undersökningen presenteras i diagram och visas nedan.
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Marknadsundersökning privatpersoner, frågor och svar:
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Marknadsundersökning Hotel/Restauranger, frågor och svar:
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Bilaga 9. FMEA- Feleffektsanalys

För att enklare utvärdera och analysera riskerna med produkten och dess risker gjordes en
FMEA. Feleffektsanalysen tar upp fel/risker, vad de orsakar, hur gruppen ska hitta felen samt
vilka som är ansvariga för det och vad som ska göras vid de olika feleffekterna. I figuren
nedan förklaras 5 olika scenarion.
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Bilaga 10. Experiment
Då projektgruppen ville få en klarare bild över hur mycket bakterier det kan finnas på osten,
samt se hur mycket skada det gör på osten att ta på den gjorde gruppen ett experiment.
Projektgruppen köpte en ost, tog på den med fingrarna flera gånger om dagen och efter att den
legat i kylskåp i 2 veckor lät projektmedlemmarna osten ligga ute i rumstemperatur under ca 8
timmar. Osten hade då fått mögelfläckar och såg ut som bilderna visar.
De två bilderna nedan är från när osten är helt nyinköpt.

Efter att osten har tagits på flera gånger om dagen och legat i kylskåp lades den fram i
rumstemperatur under cirka 8h. Resultatet visas nedan.
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Bilaga 11. Intervju med Robert Selig
Kökschef på Best Western Grand Hotel Halmstad – 2016-12-01
1. Hur många gäster har ni i genomsnitt på en frukost?
100 personer per frukost i genomsnitt.
2. Har ni ost som man hyvlar själv?
Vi har både färdigskivad ost och vanlig ost som man hyvlar själv.
3. Hur många ostar går åt under en frukost?
Cirka 6 kilo ost per vecka.
4. Vilken form på ostar köper ni vanligtvis?
Till frukosten är det mestadels samma ost som beställs, rund Cheddar från
Kvibille. Men vid speciella tillfällen eller en supé kan det skilja sig åt.
5. Vad är anledningen till att ni väljer att köpa färdigskivad ost?
Variation till gästerna. Men ost som gästerna hyvlar själva är billigare och är
något som vore bra att hitta en mer hygienisk lösning på.
6. Hur håller ni era färskvaror hygieniska på buffen?
-Kylplattor och isbad till färskvaror
- Tänger på färdig skivat
7. Har era kunder någonsin klagat på hygienen?
Inga klagomål.
8. Hade ni kunnat tänka er att köpa en produkt som reducerar
bakteriespridning?
Vi hade absolut varit intresserade av en produkt som kan reducera
bakteriespridningen på vår buffé. Allt annat måste följa livsmedelslagen och
det här hade absolut varit ett extra hjälpmedel. Det ser också bra ut mot våra
gäster.
9. Hur mycket tror du ni så fall hade kunnat betala för en sådan produkt
(engångskostnad)?
Priset är inte så viktigt, kvalité och funktionen är viktigare. Mer än 200 kr.
Övriga kommentarer:
Våra maskiner diskar som mest på 86 grader, så måste tåla hård maskindisk.
Så snygg design som möjligt med få lösa delar är att föredra.
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Bilaga 12. Intervju med Elin Jonsson
Sammanfattad information om vad Elin berättat och diskuterat med projektgruppen.
- Tänk på ergonomi och kolla mått på Antropometri.se-> ”mått för alla”.
- Kolla även på räckvidd och mått
- Skalor och uppskattning- kolla olika skalor om man vill ha statistik.
- Olika mått för olika handtag samt att kraften ska fördelas och man ska undvika “hot
spots”. Cirkulärt handtag diameter 30-50 mm, skänkel avstånd 45-70 mm.
- Finns bra information i boken ”Arbete och teknik på människans villkor”
- Viktigt att kolla tyngdpunkten samt hur tung hela produkten är. Precisionsverktyg
har en maximal vikt på 1.75 kg och övriga verktyg max 2.3 kg.
- Handtag bör ha 70 grader från ytan man jobbar mot, för o ha bästa ergonomiska
grepp.
- Viktigt med bra materialval för optimal friktion och komfortabelt grepp.
- Arbetsbelastning, hur lång tid och vilken hållning har man när man utför arbetet
med verktyget?
- Sinnen är bra att tänka på, hörsel, känsel och syn. Känsel är viktigare för oss och
för hårt material kan göra att det känns som föremålet ska glida ur greppet.
- Vilka egenskaper har material? Lite friktion, men får inte fastna i handen heller.
Kolla på andra liknande produkter. Känslan att man får ett fast grepp! Svårt med
känslor parameter, om de känns bra så är det bra!
- Om man tar i en knapp eller liknande, så ska man trycka löst om de händer lite, och
med stor kraft om det kommer hända mycket. Ex skruvborr
- Lev upp till förväntningarna på produkten.
Tips för konstruktion på CASEUS av Elin:
Kan hållaren spela helt fritt? Billigare utan fjädrar. Försök tänka bort mekaniken!
Kolla med tillverkare, vad är billigast? vad kostar allt
Control- respons, klicka till när de är rätt. När man fäster osten, ser man att den sitter
fast, intryckt hela vägen, olika steg o klicka i? Vad blir följderna om någon gör fel?
Tappar osten..
Symboler? Pilar? Logotype ost, döp den efter att den används till ostar.
Användarinvolvering, olika nivåer av användarinvolvering
1. Utveckling för användaren
2. Utveckling med användaren
3. Utveckling av användaren
Observation och intervjuer, för att få objektiv och subjektiv information.
Hur kan man sätta handtaget m.m samt göra workshops för o hitta rätt.
Kolla med Halmstadfinmekanik.se för hjälp med prototyp.
Källa:
Elin Jonsson
072-977 37 62
Student Coordinator
Hälsoteknikcentrum Halmstad
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Bilaga 13. HAVD GROUP AB
Havd Group är en koncern som har centraliserat sina tjänster på ett och samma ställe. De
kännetecknas för att ha de mindre företagets fördelar med då en mer effektiv och plan
organisation. Koncernen har dock möjligheter som stora företag att ta ansar från idé till färdig
produkt. Havd har utveckling och produktion i Sverige och Ungern. Företaget har många
kompetensområden som omfattar allt inom produktutveckling och koncept. Några av de
tjänster Havd utför är projektledning, konstruktion, konceptutveckling, lågvolymproduktion
och prototyptillverkning. De har kunskaper inom program som Catia V5 och Solid Works.
Havd Group har sitt huvudkontor i Mölndal. På huvudkontoret finns områden som
produktutveckling, mekanikverkstad, inredningsverkstad, mätning och verifiering,
modellsnickeri, vakuumformning och försäljnings koncern.
För ännu mer information om Havd Group AB, se deras websida
(http://www.havdgroup.com/).
Kontaktperson på Havd Group:

Freddie Johansson
Design Engineer, HAVD
Direct: + 46 (0) 31-348 18 28
Office: + 46 (0) 31-776 04 44
Email: freddie.johansson@havd-group.se
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Bilaga 14. Bilder prototyp

Bilder tagna av författarna, 2017, på den färdiga prototypen av CASEUS.
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Bilaga 15. Ekonomiska kalkyler, prototypen
Nedan beskrivs tre olika kalkyler. Kalkylerna har delats in i optimistisk, realistisk och
pessimistisk kalkyl. Intäkter och kostnader redovisas. Vid den pessimistiska kalkylen har
projektgruppen inte lyckats hitta några sponsorer eller samarbetspartners. De får då finansiera
prototyp ur egen ficka. Kostnader får hållas ner och slutresultatet blir förmodligen långt ifrån
hur projektgruppen vill att produkten ska vara.
Vid den realistiska kalkylen har projektgruppen fått in mer sponsorer och kan använda mer
pengar till att bygga prototyp. Prototypen kommer då bli mer likt hur projektgruppen vill ha
den men konstruktionen kommer få ändras så att kostnaderna hålls nere.
Vid den optimistiska kalkylen hoppas projektgruppen på ytterligare sponsorer samt att de
hittar en återförsäljare och tillverkare av den slutliga produkten. Hittas tillverkar och
återförsäljare finns stora möjligheter till att få ut produkten på marknaden. Återförsäljare har
dessutom förmodligen redan ett brett kontaktnät, vilket förenklar en snabbare spridning av
produkten.
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Bilaga 16. Ritningar och CAD-modell CASEUS
Ritningar gjorda i Catia V5, Drawing.
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CAD- ritning gjord i Catia V5.
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Bilaga 17. Marknadsföring Facebook
Bilderna är tagna från hur det ser ut när man ska marknadsföra ett evenemang av sin
sida på Facebook.
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Bilaga 18. Gantt-Schema lansering
Gantt-schemat nedan beskriver vilka aktiviteter, vilken ordning och vilken tid som
kommer läggas ner på de olika aktiviteterna innan produkten slutligen kan lanseras.
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Bilaga 19. Projektbeskrivning

Projektbeskrivning

CASEUS

Julia Gustavsson och Klara Albertsson
Handledare: Pär-Johan Lööf
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Projektbeskrivning

Inledning
Bakgrund
I dagens samhälle är osten nästan en självklarhet i det svenska hushållet. Smak, lagring och
form finns idag i otroligt många varianter för att passa allas tycke, men hur vi hyvlar och
hanterar osten har inte haft samma utveckling. Att hålla handen på osten medan man hyvlar är
inte bara ohygieniskt och bakteriespridande, utan också ett svårt moment för personer med
nedsatt greppförmåga. Behovet av en produkt som kan underlätta en hygienisk hantering av
livsmedel kändes efter dessa aktuella problem nödvändig. Då produkten som saknas på
marknaden bör lösa alla aktuella problem, omfattar den också en stor målgrupp. Målgruppen
är därmed alla som hanterar ost, samt andra livsmedel och som har viss greppförmåga. Med
viss greppförmåga räknas de personer som i dagsläget kan greppa runt ett handtag utan större
svårigheter.

Problembeskrivning
I dagsläget finns det ingen bra lösning på hur det ska bli mer hygieniskt att hyvla ost på
platser där det är många människor i omlopp. Det kan även vara svårt för personer med
nedsatt greppförmåga att hålla runt osten medan de hylar. Att hålla en hand på osten medför
även en skaderisk. Dessa problem vill projektgruppen eliminera med hjälp av deras osthållare
CASEUS.

Syfte & Mål
Syftet med produktutvecklingsprojektet är att få kunskap om hur hela kedjan i
produktutvecklingsprocessen går till och att utveckla en produkt som den tänkta marknaden
känner ett behov av och som underlättar en hygienisk och ergonomisk hantering av livsmedel.
Produkten ska vara stabilare, lättare att använda och mer tilltalande än de produkter som finns
på marknaden.
Projektmålet är således att ta fram en prototyp av en livsmedelsgodkänd produkt, men också
att ha kunskap om hur en produktutvecklingsprocess går till.

Preliminär metod
Den övergripande metoden projektgruppen har tillämpat är Dynamic Product Development
(DPD), vilket är en effektiv metod som lämpar sig vid nyproduktutvecklingsprojekt
(Holmdahl, 2010). Genom att följa metoden och dess tumregler ges möjligheter för
projektgruppen att anpassa arbetet och uppgifter utefter den rådande situationen i projektet.
Detta resulterar i att gruppen kan göra det viktigaste i varje situation och inte fastna eller slösa
tid.
Gruppen ska även använda sig av Lean Product Development, Aktionsforskning, Set-based
Design och Push and Pull, som är en tumregel inom DPD. En annan metod är även Porters
femkraftsmodell som hjälper gruppen att identifiera attraktionskraften i branschen. Med dessa
metoder avser projektgruppen att göra det som är rätt i tid och inte fastna i något speciellt
spår. Gruppen vill hålla alla dörrar öppna samt inte slösa bort dyrbar tid, därför kommer
gruppen arbeta med många olika områden samtidigt.
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Projektbeskrivning

Preliminär teori och referensram
Projektgruppen kommer behöva analysera och utvärdera olika handverktyg för att få ett bra
grepp på handtaget på produkten. Där kommer antropometri och ergonomi utvärderas. Då
hållaren främst är utvecklad för att användas på ostar, kommer gruppen även berika mer
kunskap om dem, samt undersöka hur mycket bakterier det kan smittas vid kontakt på
livsmedel. Då produkten kommer i kontakt med livsmedel är även materialet ett relevant
område för gruppen att utvärdera. Materialet ska då vara hygieniskt, hållbart samt tåla hård
maskindisk.

Eventuell fördjupad beskrivning av vad som är för och emot
projektet
Att produkten CASEUS bara har en konkurrent på marknaden talar för att den har en framtid.
Många personer är dock omedvetna om att det lätt blir bakteriespridning vid hyvling av ost
och detta är ett behov projektgruppen behöver uppmärksamma. Då många vill ha en enkel och
smidig vardag, är det viktigt att produkten är enkel att använda. Att privatpersoner skulle orka
använda hållaren varje dag är en optimistisk tanke. Projektgruppen satsar därför mer för att
lägga energi på att få in produkten på restaurang- och hotellbranschen. Projektgruppen
kommer dock försöka få en marknad hos privatpersoner, då det är i hemmet de flesta
bakteriebundna sjukdomar smittar. Det som är emot projektet är projektets ekonomi, vid
bättre ekonomi finns större möjligheter att marknadsföra och tillverka produkten.

Krav/önskemål
Problemen som finns idag kan lösas med hjälp av ett handtag som gör att handen undviker
direktkontakt med osten. På så sätt undviker man ohygieniska problem samt skaderisken från
osthyveln. CASEUS är ett handtag, som med övriga produktdelar underlättar en hygienisk
användning vid hyvling. Produkten passar lika bra i offentliga sammanhang som i hushållet.
CASEUS gör det även lättare att hålla osten i ett bättre och fräschare skick vilket gör att den
håller längre.
Funktionella krav
Huvudkrav
· Hållaren ska fixera livsmedlet i samma position
· Hållaren ska vara ett hjälpmedel vid hyvling av livsmedel
· Produkten ska ha ett handtag
· Produkten ska hålla om livsmedlet
Underkrav
· Materialet ska vara livsmedelsgodkänt
· Produkten ska tåla maskindisk
· Produkten bör kunna användas på många olika livsmedel, oavsett form
Icke- funktionella krav
· Hållaren ska kunna användas av alla personer, i alla åldrar
· Handtaget bör vara ergonomiskt
· Produktens design bör vara tilltalande
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Projektbeskrivning
Önskemål
· Majoriteten av osthyvlare i Sverige vill använda denna produkt
· Hotell, restauranger, företag samt privatpersoner ska ha ett intresse för denna produkt

Beställare
Beställare för projektet är projektgruppen. Beställare för produkten är hotell- och
restaurangbranschen, andra företag samt privatpersoner.

Projektorganisation
Julia Gustavsson, 26 år – Studerar Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i
Halmstad. Född och uppvuxen i Göteborg och har tidigare erfarenheter ifrån
service/kundservice och utbildning av barn och ungdomar inom travsport. Alltid haft ett stort
intresse för att skapa och pyssla.
Klara Albertsson, 23 år- Studerar Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.
Född och uppvuxen i Halmstad och har tidigare erfarenhet ifrån industri och lager men har
även arbetat mycket med människor. Intresset har alltid varit mer riktat åt teknik och att få
möjlighet att skapa.
Handledare för projektet är Pär- Johan Lööf och examinator är Leif Nordin.
Eventuella samarbetspartners kommer tillfrågas.

Budget
En budget för framtida arbete gjordes, se bild. Budgeten är en överslagsräkning för att få en
lite klarare bild över hur mycket pengar projektgruppen behöver få in för att kunna slutföra
projektet och få fram en färdig produkt.

Prototyptillverkning
Tillverkningskostnad
Marknadsföring
Övriga kostnader
Total kostnad

Tid
Dec - mars
Mars - maj
Dec - framåt
Sep - framåt

Kostnad (kr)
3000
20 000
500
600
24 100

Tidplan
Obligatoriska moment som ingick i kursen beskrivs kort nedan. Kursen sträcker sig fram till
maj 2017 och för en mer detaljerad tidsplan, se Gantt-schema i bilaga 2.
- Den 21 september, muntlig presentation av projekt
- Den 15 november, sista dag för att skicka in projektplan där tidsplan, mål, syfte, bakgrund
avgränsningar, kravspecifikation, projektorganisation och intressenter beskrivs.
- Den 15 december, muntlig presentation på engelska om projektet. Under denna redovisning
ska hela konceptet och vidare arbete presenteras.
- Den 31 januari, sista dag för att skicka in konceptrapporten.
- Den 27 mars, opponering av annan projektgrupp med syfte att ge varandra konstruktiv kritik
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och lyfta projekten framåt.
- Den 16 maj, slutpresentation inför examinatorer och studenter.
- Den 21 maj, sista dag för inlämning av slutrapport. Skickas till handledare och examinator
för betygsättning.
- Den 24, 26 och 27 maj, presentation av examensarbetet på högskolans mässa Utexpo.
Projektgruppen gör förutom ett Gantt-schema, även en visuell planering. Den
visuella planeringen skrivs upp på en whiteboard tavla och med hjälp av post-it
lappar är det lätt att skriva upp vad som behöver göras/är gjort.
För att inte glömma vad som har gjorts och kunna gå tillbaka och fräscha upp minnet,
kommer veckorapporter göras. Rapporterna ska även skickas till handledare för att
kunna utvärdera gångna veckan. Se Gantt-schema i (bilaga A).

Intressenter
Under projektets gång kommer projektgruppen vara i kontakt med många olika intressenter.
Kärnintressenterna för projektet och de som har den drivande rollen för projektet är
projektledarna Klara Albertsson och Julia Gustavsson. Det är projektledarna som tar de
slutliga besluten för produkten och de har mest inflytande på projektet.
De primära intressenterna som påverkas av projektet och kommer vara med och påverka är
följande:
- Pär- Johan Lööf, handledare för projektet och Universitetsadjunkt maskinteknik, anställd av
Högskolan i Halmstad
- Leif Nordin, examinator för projektet och anställd av Högskolan i Halmstad
- Tillverkningsföretag
- Prototypverkstäder
- Sponsorer
De nämnda primära intressenterna kommer spela en viktig roll i projektet. Utan intressenterna
kommer projektet inte kunna genomförs som tänkt, men alla beslut kommer diskuteras
tillsammans med projektledarna.
Sekundärintressenter som kommer ha lägre intresse av projektet och inte ha lika stor påverkan
är bland annat Dan- Ove Johansson, kunnig inom 3D-printing och Ståhls Reklam som
kommer sponsra med utställningsmaterial till UTEXPO-mässan.

Risker och möjligheter
För att få en klarare bild över vilka risker som finns med projektet görs en riskanalys (bilaga
B). Efter att riskerna identifierats diskuterar projektgruppen hur dessa skulle kunna minimeras
eller helt elimineras. Risker som finns med projektet är om det ekonomiskt inte går ihop att
framställa en prototyp. Då projektgruppen har begränsad ekonomi ska dem söka stipendier
samt leta efter samarbetspartners. Om gruppen får en bättre ekonomi, finns fortfarande risken
att inte hitta några tillverkningsföretag eller prototypverkstäder. Hittas inga företag som kan
hjälpa gruppen med prototyp och tillverkning får letandet helt enkelt fortsätta samtidigt som
gruppen kan börja med en egen prototyp. Då projektgruppen dock har vag kunskap inom
tillverkning kan det bli svårt att själva tillverka en prototyp utefter de krav gruppen har. Om
ingen tillverkare hittas kan projektgruppen dock förbättra och göra klart sin CAD-modell i
väntan på att företag ska svara.
En stor risk för projektet är även om det inte finns någon marknad för produkten. För att
produkten ska växa på marknaden kan gruppen marknadsföra den mer samt uppmärksamma
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behovet för den.
En SWOT- analys (bilaga C) gjordes även för att se hot och möjligheter med produkten. Efter
att ha gjort denna såg projektgruppen att det fanns möjligheter för produkten att växa på
marknaden då den i princip är ensam på marknaden, men att det också kan vara en risk
eftersom det då kan betyda att marknaden inte känner ett behov av produkten. Projektgruppen
kommer därför försöka uppmärksamma ett ”need” (behov) av produkten.

Sekretess
För att ingen ska kunna ta projektgruppens idé kommer avtal skrivas innan gruppen visar mer
information om CASEUS. Det kommer även undersökas om det går att ta patent på
produkten.
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BILAGA A- Gantt-schema
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Bilaga B- Riskanalys
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Bilaga C- SWOT-analys
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