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Sammanfattning
Examensarbetet bygger på ett yrke där bartendern jagar sekunder för att bemöta kundens 
efterfrågan. Utbudet av hjälpmedel för bartendern är idag tämligen begränsat och projektet 
befinner sig i en konservativ bransch där det är viktigt att skapa en produkt som inte leder till 
för stora förändringar för användaren.  
Målet med projektet har varit att utveckla en produkt som underlättar bartenderns yrke, både 
för att effektivisera arbetet men också för att minska stressen.  

Med hjälp av olika metoder, dynamisk produktutveckling och konceptutveckling har en ny 
typ av droppkork tagits fram. Droppkorken är skapad med tydliga krav för att få fram en 
användarvänlig produkt som även är tilltalande designmässigt.  
Med hjälp från lokala barer, konstruktörer och prototyptillverkare skapades därför DoubleUP, 
den unika droppkorken. 

Examensarbetet resulterade i en droppkork med dubbla pipor, därav namnet DoubleUP. 
Produkten påminner om dagens befintliga droppkorkar som består av en pipa, med skillnaden 
att flera kunder kan serveras samtidigt. Piporna är konstruerade så att flödet ur de båda 
piporna är samma som dagens befintliga, vilket leder till att den är enkel att använda samtidigt 
som den påminner om dagens marknadsledande droppkorkar.   



Abstract
The thesis is about a job where the bartender chases seconds to respond to the customers 
demand. It’s a conservative industry where it is important to create a product that does not 
lead to major changes for the user. 
The aim of the project has been to develop a product which facilitates a bartender's work, both 
efficiency but also for reducing stress. 

With the help of different methods, dynamic product development and concept development, 
a new type of pourer has been developed. The pourer has been created with clear 
requirements to produce a user-friendly product. 
With the help of local bars, designers and prototype manufacturers DoubleUP was created. 

The thesis resulted in a double pourer, hence the name DoubleUP. The product is reminiscent 
of today's existing pourer consisting of one pipe, with the difference that several customers 
can now be served at the same time.  



Förord
Rapporten är en del av examensarbetet DoubleUP inom produktutveckling och 
innovationsledning med vetenskaplig metod 22,5 HP, som genomfördes hösten 2017 och 
våren 2018. Projektet ingår i Utvecklingsingenjörsprogrammet och utfördes på Högskolan i 
Halmstad. Det har varit ett intressant och lärorikt arbete där projektgruppen haft möjlighet att 
kombinera tekniskt kunnande med uppfinningsrikedom. Examensarbetet bidrog till 
utvidgande av nätverk och en potentiell samarbetspartner för framtiden. 

Gruppmedlemmarna vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till under projektets gång och 
vill främst tacka: 

Hans-Erik Eldemark (Handledare), för goda råd och stöttning att hålla moralen och 
humöret uppe. Hans-Erik är en engagerad handledare som var närvarande och hjälpsam under 
projektets gång. 
Katrin Lindberg (Valea), för goda råd och hjälp när det kommer till patentrelaterade frågor. 
Fredrik Pettersson (Customworks), för goda råd kring tillverkning och tillvägagångssätt 
inför prototyptillverkning. 
Jonas Kjerling (AQ-Group), för konstruktionsstöd inom Catia V5. 
Olle Nordberg (AQ-Group), offertstöd för formar till formsprutning. 
Johan Norinder (Almi), för finansiellt stöd. 
Pernilla Månsson, fotograf och konstnär. 
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1. Inledning
Under inledning redovisas det hur projektet kom till, vad för svårigheter och problem som har 
uppstått under projektets gång samt vilka mål som var satta för projektet.     

1.1 Bakgrund 

Är du också trött på att stå i kö till baren? En i projektgruppen upplevde det som ett problem 
och det var så projektet startades. Gruppmedlemmen har tidigare erfarenheter från 
bartenderyrket och han upplevde barmiljön som stressande, ett yrke där det under intensiva 
timmar handlar om att bemöta kundens efterfrågan.  
Där och då skapades tanken om att effektivisera barmiljön och därför undersöktes möjligheten 
att effektivisera bartenderns olika arbetsmoment.  
Det visade sig att momentet vid upphällning av sprit var mer tidskrävande än nödvändigt. 
Projektet gick därför ut på att hitta en lösning för det. 

1.2 Syfte 

Syftet är att projektet ska resultera i en produkt som underlättar arbetet för verksamma 
bartenders. Hjälpredor i barbranschen är idag tämligen begränsat och en produkt med syftet 
att underlätta är ett välkommet inslag på marknaden.  
En produkt som effektiviserar arbetet kan i sin tur leda till sänkt stress för bartendern och 
minskade köer för kunderna. 

1.3 Mål 

Målet är att skapa en droppkork med dubbla pipor avsedd för bartenderbranschen. Produkten 
ska resultera i en droppkork med unika funktioner som ses som användarvänlig med hög 
kvalitét.  
Projektgruppen har som mål att ha en färdig förserie och starta eventuell försäljning vid 
projektets slut. Eventuell bolagsbildning ska ha inletts och underlag för patent skall finnas 
tillgängligt. 
I samband med Utexpo är målet att projektgruppen ska kunna visa upp en färdig funktionell 
prototyp. Dels för att kunna visa upp prototypen för intressenter men också för att väcka 
intresse hos mässans besökare. 

1.4 Problemformulering 

Problemet som projektet har i syfte att lösa är de långa köerna till baren. Köer skapar irritation 
bland barens kunder och stress för bartendern (Zach Geballe, 2016 [4]). En lösning på 
problemet skulle innebära minskad stress och ökad försäljning. De lösningar som finns idag 
bidrar ofta till att bartendern måste ändra sitt nuvarande sätt att servera och det är något som 
ses som problematiskt (R.Maasing, 2018 [30]).  
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Därför ville projektgruppen skapa en användarvänlig produkt som underlättar bartenderns 
arbete, utan att göra för stora ändringar i sitt nuvarande sätt att arbeta. 

1.5 Krav & önskemål 

1.5.1 Allmänt 

Projektgruppen skapade krav och önskemål genom den ena projektmedlemmens erfarenheter 
från bartenderyrket samt genom undersökningar och intervjuer med aktiva bartenders.  

Flera av kraven är baserade på den befintliga storsäljaren på marknaden när det kommer till 
droppkorkar, Spill-stop (Barkonsult, 2018 [24]).  
Spill-stop står för 90% av droppkorksförsäljningen från Barkonsult, som är Sveriges ledande 
företag när det kommer till droppkorkar och bartillbehör. Därför såg projektgruppen det som 
en naturlig produkt att utgå ifrån.  
Kraven var relativt lätta att ta fram och visualisera, men det var däremot mer problematiskt att 
uppnå än projektgruppen först anat. 
Kraven var satta för att leda till en användarvänlig produkt som inte kräver någon upplärning 
eller ändring av nuvarande sätt att arbete. När droppkorken plockas upp ur förpackning skall 
produktens funktioner vara så självklara att kunden kan nyttja den utan vidare instruktioner.  
Uppfylls samtliga av nedanstående krav skulle det innebära att projektgruppen har tagit fram 
en användarvänlig och unik produkt. Projektgruppen ser också möjlighet att nå ett eget 
segment på marknaden utan självklara konkurrenter. 

1.5.2 Krav 

1. Hälla i två glas samtidigt (K1)
2. Samma känsla med dubbelt flöde som den storsäljande droppkorken Spill- 
    stop (K2)
3. Kostnad till kund ska inte överstiga kostnaden för två stycken Spill-stop (K3)
4. Kostnadseffektiv tillverkning (K4)

K1 är produktens huvudkrav, det är produktens så kallade unika säljpunkt och det är vad som 
skiljer produkten från övriga produkter på marknaden. 

K2 handlar om att en bartender som brukar använda den klassiska Spill-stop enkelt ska kunna 
arbeta med produkten. Mängden vätska som lämnar en mynning ska vara samma som på 
Spill-stop, därav totalt den dubbla mängden i och med att det finns två mynningar på 
lösningen. 

K3 kravet är baserat på att kunden ska finna det värt att köpa produkten till en lägre kostnad 
än två stycken Spill-stop. 

K4 syftar till att försöka nyttja så många standarddelar som möjligt för att hålla nere 
kostnaderna vid uppstart, utan att kvalitén blir lidande. 
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Förenklat så är kraven uppsatta för att skapa en användarvänlig och kostnadseffektiv produkt 
som bartendern känner igen. 
Mycket av detta handlar om att känslan och flödet ska vara densamma som på Spill-stop med 
skillnaden att den har två mynningar. 

1.5.3 Önskemål 

1. Flödet ska kunna regleras till en mynning utan kontakt med vätskan (Ö1)
2. Vätskan ska kunna hällas i ett och samma glas (Ö2)
3. Tillverkningskostnad ska inte överstiga 3 kronor per enhet vid en volym på

20 000 enheter (Ö3)
4. Produkten ska kunna täckas med befintliga droppkorksskydd (Ö4)
5. Inga nya formar ska skapas för tillverkning (Ö5)
6. Droppkorken ska vara enkel att ta ur flaskan, samtidigt som den håller tätt

(Ö6)

1.6 Projektorganisation 

1.6.1 Projektgrupp 

Martin Kling och Magnus Kjerling, studerar det tredje och sista året på 
Utvecklingsingenjörsprogrammet. Handledare för gruppen var Hans-Erik Eldemark.  
Projektets styrkor var att Martin har flera års erfarenhet från bartenderyrket samt att Magnus 
har ett tekniskt kunnande som verkstadsansvarig och före detta bilmekaniker. Skulle projektet 
tas lika långt som gruppens ambitioner så skulle det innebära att ett företag skulle startas. Vid 
eventuell bolagsbildning såg gruppen främst att ett aktiebolag bildas för att minimera det 
personliga ekonomiska ansvaret, samt att det ger ett seriöst intryck gentemot kund.  

1.6.2 Intressenter och intressenthantering 

Projektets kärnintressenter är lokala barer. Genom lokala barer kan projektgruppen enkelt 
testa och få feedback på produkten för att underlätta vidareutveckling. 
I ett senare skede kommer fokus flyttas från barerna till deras distributörer. Distributörerna är 
oftast rikstäckande och når därför ut till en mycket större marknad med redan färdiga kanaler 
(J.Marx, 2018 [16]). 
Gruppen ser att projektet kommer väcka stort intresse hos många barägare, då målet med 
projektet är att ta fram en produkt som leder till snabbare service och ökad försäljning. För att 
skapa en funktionell droppkork har projektgruppen valt att lyssna på folk som är insatta i 
branschen, både ägare och anställda.  
Intressenter till projektet har varit: 

• Hans-Erik Eldemark, handledare för projektet. Universitetsadjunkt på Högskolan i
Halmstad.

• Leif Nordin, examinator och studierektor för Utvecklingsingenjörsprogrammet på
Högskolan i Halmstad.
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• Katrin Lindberg, kontaktperson för patentfrågor på Valea. 
• Fredrik Pettersson, ägare av Customworks som jobbar med prototypframtagning. 
• Jonas Kjerling AQ-Group, konstruktionsstöd inom Catia V5. 
• Olle Nordberg AQ-Group, offertstöd för formar till formsprutning. 
• Johan Norinder Almi, finansiellt stöd. 
• Pernilla Månsson, fotograf och konstnär. 
• Adrien Pleasant (CSBUNLTD), kontaktperson i Kina. 
• Carl Tengberg (Barkonsult), möjlig framtida kund. 

1.7 Tid och resursplan 

1.7.1 Tidsplan 

Se bilaga 4 för tidsplan. 

1.7.2 Resursplan 

För att hålla nere kostnaderna för förserien kommer inköp av befintliga tätningar ske och 
istället anpassa resterande delar till tätningen. Vid eventuell massproduktion kommer 
tätningen ses över igen, då det vid stora volymer kan vara ekonomiskt försvarbart att tillverka 
egna. 
 
Almi ses som en möjlig finansiär då de ger ut bidrag för att komma igång med projektet. 
 
Projektgruppen har varit i kontakt med en amerikansk produktutvecklare som är bosatt i Kina, 
kontakten ses som oerhört värdefull och kan bli till stor nytta i framtiden. Då vissa koncept 
bygger på att tätningen köps separat har kontakten fått i uppdrag att hitta en passande tätning. 
Skulle det i framtiden bli aktuellt med tillverkning av egna tätningar kommer kontakten att 
nyttjas, dels för att underlätta kommunikationen, men främst då han är bosatt i Kina och kan 
träffa olika tillverkningsföretag. 
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2. Metoder
Under metoder beskrivs de metoder som har använts för att föra projektet framåt. 
Metoderna underlättade arbetet dels för att komma med idégenerering men också för att 
undvika risker som kunde äventyra projektet. 

2.1 DPD - Dynamic product development 

Då det var svårt att sätta upp ett tydligt tillvägagångssätt för produkten valde 
gruppmedlemmarna att använda sig av Dynamisk produktutveckling (DPD). DPD innebär att 
man jobbar mot ett rörligt mål som anpassas i takt med hur projektet utvecklar sig (Holmdahl, 
2010 [28]).  
DPD ger möjligheten till ett flexibelt arbete och är något som passar båda 
projektmedlemmarnas livssituation, då andra intressen och förpliktelser kan komma i vägen 
för projektet.  
Genom DPD kunde gruppen välja när, var och hur tid skulle spenderas.  

2.2 BAD-PAD-MAD-CAD 

Metoden bygger på Brain aided design (BAD), Pencil aided design (PAD), Model aided 
design (MAD) samt Computer aided design (CAD) (Holmdahl, 2010 [28]). 

BAD, börjar i ett tidigt stadie då idén inte är konkret nog för att illustreras, istället skapar man 
bilder av konstruktionen/produkten i sitt inre och provar olika lösningar i huvudet. 
PAD, här ritar man istället upp idén med hjälp av papper och penna. Detta är ett sätt som gör 
det enkelt för många att förstå vilket problem man försöker lösa, bilder säger mer än ord 
vilket man får bevisat genom just PAD. 
MAD, här bygger man och testar enkla modeller för att undersöka om funktionen fungerar 
som tänkt. Materialet kan vara modellera och det är därför enligt (Holmdahl, 2010 [28]) som 
det just kallas MAD. MAD har använts vid bland annat tester för att testa och utvärdera 
koncepten. Se 4.2.8, Tester. 
CAD, genom CAD används datorprogram för att rita upp produkten visuellt. CAD är ett sätt 
att skapa en produkt med exakta dimensioner (L.G. Pärletun, 1990 [13]). Efter att man ritat 
upp CAD-modellen finns möjligheten att printa ut en prototyp med högre precision än med 
MAD. CAD har varit en stor del av projektet, detta för att skapa de olika koncepten och 
utveckla produkten. Se kapitel 4, Utvecklingsprocess. 

2.3 Brainstorming 

Brainstorming är en avslappnad metod för att lösa problem, ofta är det tankar som till en 
början låter orealistiska men som kan leda till skapandet av fler idéer (Mind tools content 
team, 2018 [7]). 
En stor del av projektarbetet har tillägnats till just brainstorming, vilket underlättade att fram 
de olika koncepten. Se kapitel 4, Utvecklingsprocess. 
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Idén om en droppkork med dubbla pipor är något projektgruppen kommit på under tidigare 
projekt. Brainstorming användes istället för att utveckla den befintliga idéen för att skapa en 
så funktionell produkt som möjligt. 
Initialt tänkte projektgruppen göra samma typ av droppkork som gjorts under tidigare projekt 
men insåg efter översikt av tillverkningskostnader att modellen behövde en ny utformning, 
detta för att få ner kostnaderna.  
Kostnaderna skulle bli väldigt höga sett till de verktyg som behövs för att tillverka både 
hällpipar och packning. 
Projektgruppen brainstormade fram nya idéer helt förutsättningslöst för att inte begränsas, 
vilket annars är lätt att göra.  
Frågor som kom fram under brainstormingen var: 

• Kan produkten vara helgjuten i plast.
• Hur kan produkten strypa det ena flödet utan att vara i kontakt med vätskan.
• Kan produkten nyttja en vipparm för att strypa flödet i ena pipen genom att vinkla

flaskan åt sidan.
• Kropp i rostfritt stål med en stålkula invändigt, som man kan flytta med magnet från

utsidan för att strypa flödet.
• Kan standarddelar som redan är tillverkade användas.
• Skapa en ny design för att nyttja en befintlig tätning.
• Nyttja O-ringar istället för packning.

2.4 Riskanalys 

2.4.1 FMEA 

Genom FMEA utfördes riskanalyser för konceptrapporten, metoden ska helst ska utföras i ett 
tidigt stadie för att identifiera och värdera felrisker hos projektet (Qing, 2017 [8]).  
Metoden ger i sin tur underlag för nödvändiga förbättringar för projektet eller produkten. 
Projektgruppen valde att göra en riskanalys för både processen och konstruktionen, detta för 
att identifiera projektets risker. Metoden underlättade att visuellt se att projektet låg i fas. 
Se bilaga 3 för fullständig FMEA. 

2.4.2 SWOT 

Genom en SWOT-analys kan man skapa en lättöverskådlig bild över verksamhetens mål 
(Almi, 2016 [5]). De fyra analyserna som utförs är styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Analysen ger en bild över nuläget och kan användas för att skapa riktlinjer för framtiden. 

Strengths 
Teamet består av två drivna Utvecklingsingenjörer. Båda besitter olika specialiteter vilket 
ledde till att gruppen lyckats identifiera problem och hittat potentiella lösningar. Att en i 
projektgruppen har jobbat som bartender ses som en mycket stor tillgång, då medlemmen 
besitter ett faktiskt kunnande från branschen.  
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Under det sista året på Utvecklingsingenjörsprogrammet har båda medlemmarna valt 
fristående kurser som CAD-fördjupning, Ytmodellering samt 3D-visualisering, vilket kommer 
vara en stor tillgång under projektets gång. 

Weaknesses 
Den största utmaningen var att skapa en produkt med begränsade resurser. Då exempelvis 
formar för formsprutning är ett dyrt inköp, krävs det sponsorer alternativt en samarbetspartner 
som kan bidra med detta. Ett eventuellt patent och diverse skydd kan också bli en stor kostnad 
för projektet. 

Opportunities   
Då en i gruppen är ansvarig för verkstaden innebär det att tid kan spenderas i verkstaden när 
så önskas. Att gruppen är tidiga med produkten, förmodligen även först, gör att potentiella 
investerare ser möjligheter och vill investera i projektet. 
En annan god resurs är vår handledare Hans-Erik Eldemark som bidrar med ett stort 
kontaktnät och engagemang. 

Threaths 
Tiden kommer vara projektets största hot, då gruppen eventuellt kommer starta företag och 
söka patent vilket kan vara tidskrävande. 
Finansiering är något som måste ses över då det kommer vara direkt avgörande för projektets 
resultat. 

2.5 Veckomöten 

Veckomöten utfördes regelbundet under måndagar då projektgruppen och handledare Hans-
Erik Eldemark träffades. De regelbundna mötena sågs som mycket värdefulla då det var ett 
sätt för gruppen att få tips och feedback för framtida utveckling. 

2.6 Utvärderingsmatris 

Projektgruppen använde sig av Pughs utvärderingsmatris. Det är en enkel metod för att på ett 
objektivt sätt kunna välja den bästa av flera lösningar (S. Burge, 2009 [15]). Med hjälp av 
matrisen kunde projektgruppen tydligt se vilka koncept som stack ut. Se 4.3.7 för fullständig 
Pughs utvärderingsmatris.  
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3. Teori  
I det här kapitlet redovisas det för hur projektgruppen har funderat kring problemet, 
kundnyttan och hur det skulle kunna avhjälpas.  

3.1 Effektivisering i barmiljö 

Problematiken i baren är att det finns en tydlig obalans i antalet bartenders sett till antalet 
kunder och mängden dryck de beställer. Ett sätt att jämna ut obalansen är att anställa fler 
bartenders, vilket leder till ökade kostnaderna för barägaren (R.Maasing, 2018 [30]). 
Med flera anställda ökar även kravet på investeringar i bland annat kassaapparater, detta för 
att kunna genomföra transaktionerna från kund till bar utan för lång väntan. Därför finns det 
ett behov att istället effektivisera upphällningen med redan nuvarande förutsättningar, sett till 
personal.  

3.2 Bättre beivrande i barmiljö 

Gruppen har förhoppningen att produkten kan leda till sänkt stress för gemene bartender. En 
positiv följd av minskad stress kan innebära att bartendern lyfter blicken och blir mer 
observant på vad som sker i barens närområde. 
Detta för att skapa bättre ordning och se till att gäster sköter sig alternativt tillkalla 
säkerhetspersonal om så krävs.  
Detta känns inte minst som ett aktuellt behov efter höstens Metoo-upprop, där främst kvinnor 
beskrev hur de blivit illa eller rent kriminellt bemötta på uteställen av andra gäster.  
Gruppen förstår att produkten som sådan inte kommer att stävja detta men hoppas på att den 
fortfarande kan ge en positiv påverkan på bartenderns stressnivå, för att lättare kunna se om 
något inte står rätt till i närheten av baren. 
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4. Utvecklingsprocess
I kapitlet utvecklingsprocess ges läsaren information om hur projektet har utvecklat sig. 
Genomförandet har främst bestått av konceptutveckling och immaterialrättsfrågor, detta för 
att ta fram en så funktionell produkt som möjligt. Genom tydliga krav och önskemål på 
slutprodukten har konceptutvecklingen varit mycket framgångsrik för projektet. 

4.1 Nyhetsgranskning 

Med hjälp av en nyhetsgranskning görs det första steget för att utesluta att liknande produkter 
är skyddade (Patent och registerstyrelsen, 2016 [9]). Det optimala för produkten hade varit ett 
patent, då det ger ett bättre skydd även om det medför en högre kostnad. Visar det sig att 
produktens funktioner inte är möjliga att patentera så kommer istället en nyhetsgranskning för 
mönsterskydd att upprättas (Patent och registerstyrelsen, 2011 [10]). 

4.2 Konceptutveckling 

4.2.1 Koncept 1 

Det första konceptet bygger på en droppkork med dubbla pipor, droppkorken består av en 
gummitätning samt pipor och lufthål i förkromat stål. Se figur 4.2.1.  
Fördelen med att ha två pipor är att man nu har möjligheten att servera två kunder samtidigt. 
Droppkorken leder till snabbare service för gästerna men också till effektivisering av en 
bartenders arbete, detta bidrar i sin tur till ökad försäljning och minskade köer. Något som 
man inte får glömma bort är även nöjet som produkten skapar, konceptet med två pipor är 
unikt och något nytt i branschen.  

Den första prototypen för koncept 1 skapades genom ett produktutvecklingsprojekt under 
årskurs 1 på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Prototypen består av 2 standard droppkorkar 
som plockades isär, för att sedan sättas ihop igen i en gemensam tätning. 
Med hjälp av CAD påbörjades en ny prototyp för att efterlikna de originella droppkorkarna 
och göra den mer tilltalande designmässigt. Resultatet från CAD-modellen valde 
projektgruppen att kalla Koncept 2. 

Produkten lever upp till: 
• Samma flöde som en vanlig droppkork (K1)
• Jämnt och konstant flöde (K2)
• Separat tätning och pipor (Ö6)

Figur 4.2.1 Koncept 1 
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4.2.2 Koncept 2 

Koncept 2 är en utveckling av koncept 1 och uppkom med hjälp av CAD, se metod 2.2. 
Skillnaden med koncept 2 är att den designmässigt försöker efterlikna den marknadsledande 
droppkorken Spill-stop för att skapa samma känsla för användaren. Droppkorkens pipor har 
liknande spridning som det förra konceptet, men skiljer sig då piporna är lätt böjda för att 
förenkla användandet. En idé som växte fram under Koncept 2 var kopparfärgade ståldelar, 
detta ger ett mer exklusivt intryck vilket också är ovanligt i 
branschen. Se figur 4.2.2. 

Produkten lever upp till: 
• Användarvänlig (K2)
• Jämnt och konstant flöde (K2)
• Separat tätning och pipor (Ö6)
• Tydligt designspråk (K2)

4.2.3 Koncept 3 

Koncept 3 skapades som den tänkta förserie-versionen med hjälp av CAD, se metod 2.2.  
Konceptet blev en enklare version av koncept 2 för att skapa en mer kostnadseffektiv produkt 
genom att anpassa ståldelarna till en redan befintlig tätning. Se figur 4.2.3-1,2.  
Det medför att gruppen endast behöver tillverka delarna i metall, vilket leder till stora 
besparingar. En separat plastpip tillhör också konceptet, plastpipen kan placeras på valfritt rör 
och problemet med att stoppa det ena flödet är löst. Detta är enligt projektgruppen inte en 
optimal lösning även om den löser problemet. Se fler bilder på Koncept 3 under bilaga 6. 

Produkten lever upp till: 
• Konstant flöde (K2)
• Effektiv (K1)
• Kostnadseffektiv (Ö3)

Figur 4.2.2 Koncept 2 

Figur 4.2.3-1 Koncept 3 Figur 4.2.3-2 Koncept 3 
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4.2.4 Koncept 4 

Koncept 4 uppkom som en förenkling av koncept 2 med hjälp av CAD och brainstorming, se 
metod 2.2 samt 2.3. Produkten besitter en liknande konstruktion med skillnaden att produkten 
är skapad som en och samma del i gummi alternativt PVC-plast. Se figur 4.2.4. 
Fördelen med detta konceptet är att det är mycket enklare att starta massproduktion och få ut 
en fungerande prototyp. Möjligheten att strypa det ena flödet löses enkelt genom att böja den 
ena pipen och på så sätt strypa flödet. 
Nackdelen med en droppkork tillverkad i plast är 
att man tappar kvalitetskänslan och produkten 
upplevs inte speciellt exklusiv. Produkten får 
också en kortare livslängd då piporna slits då de 
böjs för att strypa flödet.  

Produkten lever upp till: 
• Billig att tillverka (Ö3)
• Konstant flöde (K2)
• Skapas som en del (Ö3) (Ö6)

4.2.5 Koncept 5 

Koncept 5 bygger på både koncept 2 och 3 och gjordes med hjälp av BAD, se metod 2.2. Här 
används två pipor med en traditionell look. Skillnaden med koncept 5 är att den har en 
monterad funktion som gör att den ena pipans flöde kan stoppas om så önskas. Se figur 4.2.5. 
Detta är något som kommer vara uppskattat av aktiva bartenders, men också något som 
skapar problem och en kostnadsökning vid tillverkning. I konceptet måste ytterligare en del 
monteras vilket tar tid och blir kostsamt, både sett till material och tillverkning. Gruppen 
överväger dock kostnaden kontra nyttan då det är ett viktigt inslag för projektet. Därför 
eftersöktes en mer kostnadseffektiv lösning. 

Produkten lever upp till: 
• Strypa flödet i ena pipan (Ö1)
• Konstant flöde (K2)

Figur 4.2.4 Koncept 4 

Figur 4.2.5 Koncept 5 
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4.2.6 Koncept 6 

Koncept 6 är en utveckling av koncept 5 och funktionen med att strypa ena flödet tillämpas.
Koncept 6 växte fram med hjälp av BAD, MAD, CAD och brainstorming, se metod 2.2 
samt 2.3. DEN LÄTTA GÅR INTE, DEN LÄTTA GÅR INTE, DEN LÄTTA GÅR 
INTE,DEN LÄTTA ........... Se figur 4.2.6.
Med andra ord har en potentiell lösning hittats, lösningen undviker stora kostnader i form av 
att en ytterligare del inte behöver monteras. Projektgruppen stod nu med sex olika koncept, 
för att välja ett av koncepten använde man sig av Pughs Matris. 
Se figur 4.2.7 för utförlig Pughs Matris. 

Produkten lever upp till: 
• Hälla i två glas samtidigt (K1)
• Samma känsla med dubbelt flöde som den storsäljande droppkorken Spill-stop (K2)
• Kostnad till kund ska inte överstiga kostnaden för två stycken Spill-stop (K3)
• Kostnadseffektiv tillverkning (K4)
• Flödet kan regleras till en mynning utan kontakt med vätskan (Ö1)
• Flödena kan hällas i ett och samma glas (Ö2)
• Inga nya formar ska tillverkas för tillverkning (Ö5)
• Droppkorken ska vara enkel att ta ur flaskan, samtidigt som den håller tätt (Ö6)

4.2.7 Utvärderingsmatris 

Med hjälp av metod 2.6 utvärderades koncepten. 
Koncept 1 uppfyllde inte majoriteten av kraven och var därför enkel att utesluta.  
Koncept 4 hade varit den enklaste och billigaste produkten att tillverka men valdes ändå bort 
då designen och känslan inte är tilltalande (Barkonsult, 2018 [31]). 

Koncept 5 är en lösning som är genomförbar, men efter samtal med Barkonsult som är 
Sveriges ledande försäljare av barprodukter insåg projektgruppen att det skulle bli dyrt att 
tillverka och det var därför inte aktuellt. 

Koncept 2,3 och 6 är koncepten som sticker ut mest sett till poäng och efter diskussioner 
valde gruppen att arbeta vidare med koncept 6. Koncept 6 uppnår majoriteten av kraven och 
innefattar en lösning som bör vara patenterbar. (Gentekniknämnden, 2016 [14]) 

Figur 4.2.6 Koncept 6 
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Se bild 4.2.7 för Pughs utvärderingsmatris. 

4.3 Tester 

Tester har utförts löpande för att se om prototyperna når upp till kraven som upprättats. 
Testerna har lett till många justeringar på produkten och då främst för att få till en så bra 
känsla som möjligt. Just känslan har varit det största kravet och därför har de flesta justeringar 
varit runt det. Tester har även utförts för att mäta flöden, beräkna area och för att hitta en 
lösning på att strypa det ena flödet. Med hjälp av tester kunde projektgruppen säkerställa att 
krav K1 och K2 uppfylldes, se 1.5.2 för krav. 

4.3.1 Flöde 

Beräkning av tvärsnittsarea utfördes för att uppnå samma flöde som klassiska Spill-stop, se 
figur 4.3.1. 
Enligt beräkningar kom gruppen fram till att den minsta arean som krävdes in i korken var 
10,607 mm2. Skulle en större area användas sågs det inte som något problem då piporna där 
vätskan rinner ut lika gärna kan begränsa flödet. 
Uträkningen gjordes genom mätning av den befintliga klassiska droppkorken. Där mättes 
produktens area och flöde och efter test av produkten kom projektgruppen fram till att flödet 
ur en vanlig pipa är 1,4 centiliter per sekund, därför krävdes det ett flöde på det dubbla. Det 
vill säga ett totalt flöde på 2,8 centiliter per sekund för att uppnå samma flöde och känsla som 
dagens enpipiga droppkork.   
Se formel nedan för tvärsnittsarea. 

A = (D^2*𝜋)/4 (Yunus A.Cengel, 2012 [29]) 
A = (7,52^2*π)/4 = 44,179 mm2 

2A = 88,357 mm2 

Figur 4.2.7 Utvärderingsmatris 

Figur 4.3.1 Spill-stop 
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4.3.2 Strypning av flöde 

En lösning för att strypa flödet i den ena pipen eftersöktes, vilket visade sig vara lättare sagt 
än gjort. Att hitta en lösning utan att fler delar behövde monteras såg gruppen som optimalt. 
DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN 
LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA 
GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN L    Vid ett senare tillfälle testades en annan 
teori som uppkom genom brainstorming, teorin byggde på DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN 
LÄTTA GÅR INTE.
DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN 
LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA 
GÅR I. Se bild 4.3.2-1,2,3 nedan.

Funktionen har testats och fungerar delvis, DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR 
INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN 
LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA 
GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR 
INTE,.. Tester för strypning av flödet utfördes med hjälp av pneumatikslang, se figur 4.3.2- 
4,5,6. 

Figur 4.3.2-1 Figur 4.3.2-2 Figur 4.3.2-3 

Figur 4.3.2-4 pneumatikslang Figur 4.3.2-5 pneumatikslang Figur 4.3.2-6 pneumatikslang 

Magnus
Markering
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4.4 Immaterialrätt 

Under immaterialrätt diskuteras möjligheterna att skydda produkten. Olika typer av skydd 
presenteras och vad ett eventuellt skydd skulle innebära rättsligt. 

4.4.1 Erhålla skydd 

Projektgruppens bedömning är att skydd kan erhållas för denna produkt, både patent och 
mönsterskydd är aktuellt men patent föredras. 
Bedömningen baserar sig på att gruppen anser att en vidareutveckling av Koncept 6 skulle 
innebära att produkten har tillräcklig uppfinningshöjd och är patenterbar. 
(Gentekniknämnden, 2016 [14]).  
Sett till konkurrerande produkter så finns det ingen produkt på marknaden som löser just det 
här problemet och efter sökningar i patentdatabasen hittades heller inget patent för droppkork 
med mer än en hällpip (Espacenet, 2018 [27]). 

Att söka mönsterskydd kan vara aktuellt men är något som projektgruppen har som 
andrahandsval, med anledningen att skyddet inte anses lika kraftfullt som ett patent (Patent 
och registerstyrelsen,2011 [10]).  
Då gruppen har visioner om global försäljning har även underlag för en internationell 
patentansökan förberetts. Se bilaga 1 för underlag. 

4.4.2 Olika former av avtal 

Immaterialrätten ger projektgruppen äganderätten över produkten förutsatt att funktionen inte 
är patenterad av annan part. Vid ett eventuellt skydd finns möjligheten att upprätta ett 
licensavtal, vilket innebär att det köpande företaget har rätt till tillverkning. Företag som 
köper licensavtal är oftast etablerade i branschen och har sedan tidigare inarbetade säljkanaler. 
Licensavtal överlåter med andra ord nyttjanderätten för immaterialrätten till den som betalar 
licensavgiften (Innovation Online, 2018 [12]). 
Ett sekretessavtal är ett avtal som kan bli aktuellt om gruppen vill sälja idén eller väljer att 
samarbeta med en juridisk person. Användningen av sekretessavtal skyddar känslig 
information för att den ska förbli hemlig (J.Nielsen, 2016 [21]). 

4.4.3 Skyddsstrategier 

En ansökan om patent i Sverige bör ske omgående, detta för att få ett så tidigt prioritetsdatum 
som möjligt. Medlemmarna väljer att fokusera på Sverige i första hand, eftersom produkten 
utvecklas i Sverige och det är där marknaden är tänkt att prövas. En stor anledning till att få in 
ett patent omgående är att alla patent som lämnats in via länder anslutna till 
Pariskonventionen har rätt att inom 12 månader begära prioritet från den tidigare ansökan 
(PRV, 2018 [18]). 
När patentet är inskickat kan gruppen titta vidare på om patent ska sökas i fler länder eller om 
något bör ändras hos det befintliga patentet.  
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4.4.4 Patentansökan 

Se bilaga 1 för patentansökan. 

4.5 Kundmöte 

Projektgruppen var i Stockholm för ett möte med Sveriges ledande företag när det kommer till 
barprodukter och tillbehör, Barkonsult AB. Företaget är också etablerat i övriga Skandinavien 
samt inom vissa delar i Europa.  
Mötet skedde i Stockholm fredagen den 27e april och mötet hölls med syftet att presentera 
produkten. Se bilaga 7 för hela kundmötet. 
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5. Affärssystem
Under affärssystem tas förutsättningar upp för hur projektgruppen ska lyckas med produkten, 
här diskuteras bland annat business model canvas och budget. 

5.1 Marknadsplan 

5.1.1 Konkurrenter 

Det finns ett fåtal konkurrenter till produkten men ingen som ger ett så seriöst intryck som 
DoubleUP. Den främsta konkurrenten är Barney - Double Pourer & Stopper (Animi Causa, 
2018 [3]), produkten består också av två pipor men projektgruppen anser att denna produkten 
ger ett oseriöst intryck och tycks endast säljas som en hobbyprodukt. Produkten är utformad 
som en kanin med en hatt, när man lyfter på hatten och vänder flaskan vertikalt så rinner 
vätska ut genom båda öronen. Det är en fyndig produkt men återigen något medlemmarna 
bedömer som användning för hobbyverksamhet och inget som passar i en riktig bar.  

5.2 Marknadsanalys 

En marknadsanalys utfördes för att se vad som finns på marknaden idag. Det gjordes med 
hjälp av Espacenet där patentsökningar gjordes för att hitta liknande produkter. Först 
undersöktes de klassiska droppkorkarna bestående av en plasttätning och pipor gjorda i 
förkromat stål. Produkterna finns i många olika varianter, allt ifrån pipor med möjligheten att 
strypa flödet till produkter med färgade tätningar. Även droppkorkar som är helt tillverkade i 
plast undersöktes, här märktes det att kreativiteten är mer begränsad och dom flesta var 
snarlika och påminde om varandra. När det kommer till konceptet där användning av två 
pipor sker finns det endast en produkt som påminner om DoubleUP när det kommer till 
seriöst bruk. Produkten är skapad med två pipor men är anpassad för upphällning av olja och 
vinäger. Piporna har olika storlekar och är avsedd för användning efter önskat flöde, till 
skillnad från DoubleUP som har samma flöde ur båda piporna (Gearbest, 2018 [11]).  
Efter kontakt med Valea så fick projektgruppen tips om att kontakta Almi för eventuell 
sponsring till att professionellt utföra en nyhetsgranskning (Almi, 2015 [19]). Då anlitas en 
patentbyrå för att få underlag om vad för produkter som finns på marknaden idag. 

5.3 Business Model Canvas 

Business model canvas, även känt som BMC används som ett verktyg för att beskriva, 
analysera och designa affärsmodeller (Strategyzer, 2018 [6]). 
BMC är en affärsmodell där verksamheten beskrivs i nio delar. Delarna som beskrivs är 
värdeerbjudande, kundrelationer, kundsegment, distribution, nyckelpartners, 
nyckelaktiviteter, nyckelresurser, kostnader och intäkter. 
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5.3.1 Värdeerbjudande 

Värdeerbjudande beskriver vad du egentligen gör och hur du skapar ett värde för dina olika 
kundsegment. Produktens huvudfunktion är möjligheten att servera en kund på kortare tid 
eller flera samtidigt, samtidigt som man behåller känslan från en vanlig droppkork. 
Detta görs genom den unika lösningen med dubbla pipor. Produkten effektiviserar och 
underlättar bartenderns arbete då den bidrar till ökad försäljning och minskade köer. Att 
droppkorken har dubbla pipor är också något nytt inom branschen vilket skapar nyfikenhet. 
Efter att intervjuer genomförts vet projektgruppen att detta ger ett värde även för kunderna. 
Kunderna erbjuds nu snabbare service och skulle enligt intervjuerna uppskatta om dom fick se 
nya verktyg som används (R.Maasing, 2018 [30]). 

5.3.2 Kundrelationer 

I ett tidigt stadie så kommer projektgruppens relationer mot kund vara personliga, då lokala 
barer är de första blivande kunderna. Detta är ett sätt att testa produkten och få feedback på 
vad som kan förbättras och om produkten lever upp till kraven som ställts. Det var viktigt att 
höra kundens tankar och önskemål kring produkten för att skapa en så funktionell produkt 
som möjligt. 
Genom lokala relationer underlättas kommunikationen, då barerna enkelt kan besökas och 
träffar kan ske regelbundet.  

5.3.3 Kundsegment 

Vid försäljning av produkten inriktar sig gruppen på alla typer av barer, restauranger och 
nattklubbar. Till en början kommer det fokuseras på dom lokala barerna, dels då det är enkelt 
sätt att nå ut till kunder men också en möjlighet att få feedback på produkten. Fokus i 
slutändan kommer vara försäljning till större distributörer, förslagsvis Amazon globalt och 
Barkonsult i Sverige.  
I framtiden ska försäljning ske genom så många kanaler som möjligt för att maximera 
försäljningen. Gruppen har förstått att ett stort problem är just att nå marknaden och därför är 
det fördelaktigt att nå kunder på så många sätt som möjligt (Verksamt, 2017 [25]). 
Projektgruppen har också tänkt skapa en hemsida där egen försäljning kan ske, en idé om att 
sälja produkten genom samarbete med ett etablerat företag som Smirnoff eller Jägermeister 
har också varit på tal. Skulle ett samarbete inledas med någon av dessa aktörer är 
möjligheterna stora för massproduktion. 
Produkten i sig passar alla typer av bartenders, allt från den nya till den rutinerade bartendern. 

5.3.4 Distribution 

Distribution är något som nämns ovan under kundsegment. Huvudfokus när produkten är 
etablerad på marknaden är att sälja till distributör. 
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5.3.5 Nyckelresurser 

Nyckelresurser är något som är direkt avgörande för projektet och den slutgiltiga produkten. 
Att hitta rätt resurser när det kommer till kompetens är något vi värderar högt och något vi 
eftersträvar. Projektgruppen har varit i kontakt och besökt Fredrik Pettersson som är en vän 
till medlemmarna. Fredrik har många års erfarenhet av prototyptillverkning och han driver 
idag sitt prototyptillverkande företag Customworks i Jönköping (Customworks, 2016 [1]).  
Under besöket i verkstaden diskuterades det om möjligheten fanns för hjälp vid framtagning 
av de första prototyperna, vilket han gärna gjorde.  
Det största behovet från gruppens sida är hjälp med tillverkningen av ståldetaljerna till 
produkten, både pipor och luftrör. Att ha en vän med denna kompetens samt tillgången till 
verktyg och maskiner är något som gruppen värderar högt och Fredrik är därför en kontakt 
som medlemmarna är mån om.  
Andra nyckelresurser är handledare på skolan men också klasskamrater som kan ge 
kontinuerlig feedback. Att få hjälp från klasskamrater är mycket värdefullt då det är lätt att det 
låser sig när man är för bekant med produkten. Att se produkten med nya ögon är därför ett 
bra sätt för att hitta nya lösningar som man själv inte hade kommit på. 

5.3.6 Kostnader 

Initialt kommer projektgruppen hålla kostnaderna så låga som möjligt. Kostnader som är 
nödvändiga i början är: 

Marknadsföring, genom marknadsföring når produkten ut till en bredare kundkrets vilket är 
nödvändigt främst i början. Initialt kommer marknadsföring ske genom sociala medier, då det 
är ett enkelt och relativt billigt sätt att nå ut till önskat segment. 

Nyhetsgranskning, görs för att undersöka om produkten gör intrång på eventuella patent eller 
skydd. Detta är viktigt för att veta om det är fritt fram att utveckla produkten.   

Prototyptillverkning, exempelvis till produktutvecklare som har kompetensen som krävs för 
att ta projektet framåt.   

Inköp, material kommer vara en kostnad man inte kommer ifrån. Till en början rör det sig inte 
om några större summor men det ökar i takt med att volymerna ökar. 

5.3.7 Intäkter 

Inkomst kommer från sålda produkter. Det är en produkt med stora marginaler sett till 
tillverkning och försäljningspris. 
Se Kapitel 6 för tänkt försäljningspris. 
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5.3.8 Nyckelaktiviteter 

För att lyckas med projektet krävs det att projektgruppen har god kontakt och relation med 
personer och företag som kan hjälpa projektet framåt.  

5.3.9 Nyckelpartners 

En stor del av projektet bygger på att skapa relationer med personer som besitter kunskapen 
att utveckla produkten. Därför är vi måna om att hitta rätt folk för att få ut maximalt av 
produkten. Det är allt från folk som kan hjälpa till med prototyptillverkning och patentfrågor 
till lokala bartenders som kan testa och utvärdera produkten. 

5.4 Marknadsföring 

Ett sätt att marknadsföra produkten är att vända sig till ett större spritföretag eller via andra 
kanaler som Youtube eller Facebook. Den största kanalen på Youtube sett till produktens 
marknad är en sida som visar upp produkter och drinkar för miljontals tittare (Tipsy 
bartender, 2018 [2]). Lyckas projektgruppen visa upp produkten via en stor aktör som Tipsy 
bartender skulle produkten få snabb spridning och nå rätt målgrupp på en gång.  

5.5 Budget och finansiering 

Det finns en begränsad budget och gruppen hoppas kunna hitta sponsorer som kan bidra 
antingen med kapital eller nödvändig utrustning. 
Gruppen fick sponsring i form utav kostnadsfri rådgivning och offert från AQ-Group. Utöver 
det så söktes stöd via ALMI. Ett möte skedde den 1:e februari och stöd för en 
nyhetsgranskning erhölls. 
Kostnader för formsprutningsformarna från AQ-Group kostar cirka 200 000: - med en kavitet 
och mellan 400 000–500 000: - för 4 kaviteter. AQ-Group hade inte verktygen för att tillverka 
metalldelarna och därför togs Customworks in för konsultation. 

Stöd som erhölls under projektets gång: 
• Almi företagspartner - 15 000 kronor för användning till nyhetsgranskning och

prototypframtagning.
• Sten Fåhrés stiftelse - 2 000 kronor för att utveckla projektet.
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6. Resultat
Här beskriver projektgruppen det slutgiltiga resultatet och hur produkten ska tillverkas. 

6.1 Produkt 

6.1.1 DoubleUP 

Resultatet är en vidareutveckling av koncept 6 som projektgruppen kom att kalla DoubleUP. 
Produkten uppkom med hjälp av brainstorming när lösningar för att strypa flödet utan att vara 
i kontakt med vätskan eftersöktes. Projektgruppen hade under en längre tid stora problem med 
att hitta en lösning på problemet, men tillslut hittades en lösning som dessutom visade sig 
vara kostnadseffektiv.  
Produkten besitter en unik lösning med möjliga patenterbara lösningar. DEN LÄTTA GÅR 
INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE.
Det som gör att DoubleUP skiljer sig jämfört med dom andra koncepten är att produkten nu 
har funktionen att stoppa flödet utan att sätta fingret för ena pipan.  

DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,...... Se figur 6.1.1–1,2 ovan. Detta
DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN 
LÄTT.......................................... Efter diverse sökningar och samtal med patentbyrå bör
denna lösning ha tillräcklig uppfinningshöjd för att vara patenterbar (Gentekniknämnden, 
2016 [14]). 
Tester utfördes sedan för att bekräfta att lösningen fungerade.  
Med hjälp av MAD skapades en ny droppkork för att testa 
funktionen och projektgruppen använde sig av pneumatikslang 
för testet. Se figur 6.1.1-3. 

DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN 
LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA 
GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR
DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN
DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN
DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN

Figur 6.1.1-1 DoubleUP Figur 6.1.1-2 DoubleUP 

Figur 6.1.1-3 Test med pneumatikslang 
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DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN 
LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA 
GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR 
INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,
DoubleUP uppnår samtliga krav och de flesta önskemålen. Önskemål 3 angående 
tillverkningskostnad är inget som gruppen kan svara på idag då gruppen ännu inte har bett 
om offert på tillverkning. Kan produkten tillverkas med samma former och på samma sätt 
som Spill-stop, så bör DoubleUP enligt Carl Tengberg på Barkonsult kunna tillverkas för en 
kostnad mellan 2–4 kronor.  

Resultatet presenterades under mötet med Barkonsult AB den 27e april i Stockholm. Carl 
Tengberg som representerade Barkonsult under mötet var mycket positiv till produkten och 
funktionen. Carl har arbetat länge i branschen men hade aldrig sett någon liknande produkt, 
han tyckte att det var spännande med något nytt och såg potentialen i DoubleUP.  

Projektgruppens möte med Barkonsult skedde med förhoppningen att antingen få hjälp med 
produktion eller erbjuda licenstillverkning. Carl meddelade senare att Barkonsult inte hade 
möjligheten till detta, men bad projektgruppen att återkomma när produkten var färdig och 
redo att säljas. Carl sa att produkter av den här typen bör produceras i större mängder för att 
kunna konkurrera prismässigt. Carl tyckte att man bör producera åtminstone 10 000 stycken 
men rekommenderade produktion av 20 000 stycken eller fler. 

Projektgruppen fick via mötet och mailet bekräftelse på att produkten har den potential som 
dom trott och hoppats på. Projektgruppen ställde frågan om eventuellt pris vid försäljning för 
en produkt av den här typen och Carl tyckte att priset på produkten bör ligga högre än 
storsäljaren Spill-stop men lägre än köpet av två. För fler bilder på DoubleUP se bilaga 5. 

6.1.2 Tillverkning 

Produktionen är tänkt att ske på samma vis som Spill-stop och samma formar används för 
hydroformningen av hällpipor. Skillnaden är att DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA 
GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN L för att få till bredden mellan mynningarna.
Luftröret är ett rakt och vanligt rör, det kapas rakt i bakkant och snett i framkant vilket ger en 
mer tilltalande design DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄT Locket stansas ut ur plåtark med
ett hål i mitten DEN LÄTTA GÅR INTE,DEN LÄTTA GÅR  där hällpiporna samt luftröret
träs in.  

Packningen är av standardmodell, detta för att hålla nere kostnaderna då man nyttjar redan 
befintliga formsprutningsformar. Rådfrågning angående tillverkning med Fredrik på 
Customworks resulterade i att produkten ska maskinlödas, detta för att få till en effektiv och 
precis tillverkning. Då det finns företag i Sverige som har möjligheten att bocka och löda 
automatiserat innebär det att DoubleUP kan beställas från Kina i delar. Hällpiporna kan då 
beställas obockade vilket leder till att det är svårt att lista ut produktens syfte, vilket i sin tur 
leder till minskad risk för piratkopiering. Projektgruppen räknar med att det leder till ökade 
kostnader men tror att det lönar sig sett till större marknadsandel. Efter att delarna har lötts så 
förkromas metalldelarna för att ge metallen ett rostskydd samt ett trevligare utseende. 
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Montering av packningen behöver inte ske innan leverans till kund utan kan göras själv av 
användaren. 
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7. Diskussion och reflektion
I detta kapitlet kommer en uppföljning av genomförandet av projektet och produkten. Vad 
som har gjorts bra, vad som kunde gjorts bättre och vilka lärdomar som det medfört. Här 
följer en diskussion om vilken marknad som väntar produkten, hur den positioneras och hur 
kundsegmenteringen ser ut i nuläget. Här diskuteras även hur hänsyn ska tas till de etiska 
aspekterna och hållbar utveckling kring barmiljö. 

7.1 Produkt 

7.1.1 Benchmark 

Utbudet på droppkorksmarknaden är relativt stort och finns i flera olika utformningar och 
finesser, trots det så finns det en produkt som sticker ut som absolut storsäljare. Det är den 
klassiska droppkorken Spill-stop, produkten står enligt Barkonsult för 90% av deras 
försäljning av droppkorkar. En anledning till detta tros vara att branschen är väldigt 
konservativ och inte alltför förtjusta i nya produkter, utan uppskattar istället den traditionella 
designen.  
Inom marknaden kan man se tre tydliga familjer av droppkorkar. Det är de som är tillverkade 
i metall, plast och de som är avsedda för hemmabruk. 
Den del av marknaden som DoubleUP riktar sig mot är främst för bartendern som använder 
produkten i sitt yrke. 

7.1.2 Positionering 

Barkonsult säljer droppkorkar med stor prisvariation och priserna på droppkorkar ligger från 
allt mellan 9 och 143 kronor. 
Storsäljaren Spill-stop kostar 24 kr till kund, produkten ses som en premiumprodukt men 
inget extravagant eller exklusivt. Det finns däremot varianter av Spill-stop med olika ytskikt 
och färger som svart, koppar och guld som säljs till ett högre pris. 
Anledningen att Spill-stop nämns är för att DoubleUP tillhör samma positionering och 
projektgruppen räknar med att nå delar av deras kundgrupp. DoubleUP är tänkt att kosta mer 
än en Spill-stop men mindre än två med motsvarande ytskikt.  
Summerat väljer projektgruppen att positionera DoubleUP som en premiumprodukt liksom 
Spill-stop. 

7.1.3 Kundsegment 

Initialt var tanken att produkten skulle säljas till lokala barer, men efter projektgruppens möte 
med Barkonsult har medlemmarna tänkt om. Barkonsult visade ett stort intresse och menade 
på att försäljning av den här typen av produkter sker via större distributörer. Barkonsult har 
redan färdiga kanaler ut mot kund vilket ses som en stor fördel och något att föredra. 
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7.1.4 Syfte- och måluppfyllnad 

Projektgruppen tycker att syftet är uppnått då DoubleUP är redo att tillverkas och produkten 
lyckas bevisligen halvera upphällningstiden.  
Då produkten ännu inte är beprövad i skarp miljö så var det svårt att bevisa att den minskar 
köerna och stressen för bartendern (S.Tutenges, 2013 [17]). 
Projektgruppen tycker dock att det är ett rimligt antagande då snabbare serveringstider bör 
korta ner köerna.  

Målet är delvis uppfyllt då projektet har resulterat i en droppkork med dubbla hällpipor. 
Droppkorken besitter en unik lösning som gör att flödet kan strypas ur ena hällpipen, utan att 
komma i kontakt med vätskan.  
Projektet har däremot inte lyckats med att ta fram en fungerande förserie i tid, detta beror på 
flera faktorer. Bland annat på att kommunikationen med de tillverkande företagen i Kina har 
tagit mer tid än väntat. Även tekniken att tillgå på FabLab för att tillverka och testa 
prototyperna har nått en nivå där det inte längre kan hjälpa projektet vidare. Projektgruppen 
letade därför efter nya samarbetspartners inom 3D-printningsområdet för att kunna printa i 
metall.  

7.2 Hållbar utveckling 

7.2.1 Etik & moral 

Då gruppen under projektets gång har lagt stort fokus på konceptutveckling är just etik och 
moral inget som man har behövt ta någon större ställning till. Vid en potentiell 
masstillverkning då produktion tas utomlands är det dock något som kommer ses över. Folk 
arbetar under usla förhållanden, vilket ofta förekommer i Asien där tänkt massproduktion 
kommer ske. Vid masstillverkning är det därför viktigt att hitta rätt samarbetspartner, för att 
kunna se över de etiska aspekterna. 

Produkten som sådan skapar en del huvudbry sett till etik och moral, gruppen inser att det kan 
se illa ut att ta fram en produkt som gör att baren tekniskt sett kan sälja mer alkohol till 
kunderna. Ansvaret ligger liksom idag hos bartendern att inte sälja alkohol till någon som är 
till synes överförfriskad.  
Gruppen har istället valt att fokusera på bartenderns utsatta situation bakom disken, detta då 
produkten erbjuder en lösning som leder till minskad stress för användaren. Bartendern har 
även ansvar för uppsikt över baren och dess närhet. Detta för att kunna se och tillrättavisa om 
någon gäst beter sig illa alternativt tillkalla vakt om så behövs.  
Produkten kan även leda till en trevligare arbetsmiljö då kunderna erhålls snabbare service, en 
ytterligare teori är att en mindre stressad bartender får bättre helhetskoll på vad som sker i 
baren och dess närhet.    
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7.2.2 Lika villkor 

Droppkorkar är vanligt förekommande i barer och ett redskap som är till för att underlätta 
upphällningen av alkohol.  
Produkten som tagits fram är till för alla bartenders, både nybörjare men också för de mest 
rutinerade inom yrket. Produkten är även avsedd för såväl vänster som högerhänta.  

7.2.3 Genusperspektiv 

Gruppen ser inte något konkret genusperspektiv kopplat till produkten som sådan, men sett till 
problematiken som delvis beskrivs under etik & moral så gör sig genusperspektivet och 
Metoo-debatten påmind. Kvinnor är generellt mer utsatta än män i en krogmiljö där folk är 
påverkade av alkohol. Män har visserligen större risk för att råka ut för fysiska 
konfrontationer i form av slagsmål, men kvinnor löper en mycket större risk än män för att 
utsättas för kränkningar och olagliga närmanden i krogmiljön (Brottsförebygganderådet, 1990 
[26]).   

Projektgruppens förhoppning är att produkten ska leda till minskad stress för bartendern vilket 
ska ge användaren bättre förutsättning att hålla koll på barens närområde. Förhoppningen är 
att detta ska leda till att bartendern får bättre översikt och kan tillrättavisa gästen eller meddela 
krogens säkerhetspersonal som i sin tur kan kontakta polis om så behövs.  
Gruppen tror definitivt att en bartender som har utsatts för mindre stress emellanåt har större 
chans att upptäcka om någon försöker droga någon gäst i baren, eller upptäcka andra 
situationer där allt kanske inte står helt rätt till.  
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8. Projektets fortsättning
Under detta kapitlet redovisar medlemmarna sina tankar om framtiden och hur projektet ska 
tas vidare.  

8.1 Skydd 

Framtiden kommer se olika ut beroende på vilket skydd som kommer att erhållas. Det 
kommer inte att påverka produktens utformning men däremot hur snabbt produkten kan nå 
marknaden, då bland annat en patentansökan kan dra ut på tiden. (PRV, 2016 [23]) 

8.2 Bolagsbildning 

I nuläget finns det inga konkreta tankar på bolagsbildning. Finns möjligheten att sälja rätten 
till produkten utan att bolag bildas så är det att föredra. Med det sagt så utesluts inte 
möjligheten att bilda bolag, inte minst för att kunna flytta ansvarsdelen från privatperson till 
aktiebolag (L.A Karlberg, 2012 [20]). 

8.3 Produkten 

Målet är att skapa en produkt som är redo att säljas, den behöver dock inte finnas i fysisk 
form till Utexpo men den ska definitivt vara färdig i planeringsstadiet tills dess. Framtiden 
kommer därför innefatta att ta fram den fysiska produkten och gruppen tror att det kommer 
ske antingen genom egen tillverkning eller via licenstillverkning.  

8.4 Nytt sortiment 

Projektgruppen har tankar om att utöka sortimentet, det finns en idé om ett hjälpmedel som 
underlättar bartenders arbete när det kommer till skiktning av vätska.  

8.5 Försäljning 

Inriktningen är att initialt etablera sig i Sverige. Efter mötet med Barkonsult i Stockholm har 
projektgruppen tagit det första steget mot försäljning via distributörer. Nästa steg är sedan ett 
försök till global försäljning och utvidga verksamheten till distributörer runt om i världen. 
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Bilaga 1 Patentansökan Engelska 

Section 1: Basic Information 
Descriptive Title for Invention: 
Multi outlet pouring apparatus for dispensing liquids from a container. 

Invention Made Under a Contract with or by a U.S. Government Agency? 
No 

Section 2: Inventors 

Number of Inventors: 
2 Inventors 

Legal Name of 1st Inventor (Main Contact): 
Martin L Kling 
Magnus SC Kjerling 

Mailing Address: 
Markli15@student.hh.se 
Magkje15@student.hh.se 

City, State/Province, Zip, Country: 
Halmstad 
Sweden 
Halland 
30233 
Sweden 

Inventors Citizenship: 
Sweden 

Main Phone: 
+46738-084261
+46702-794495

Section 3: Overview of Invention 

Purpose of Invention: 
The purpose of this invention is to pour multiple streams from a single container at 
the same time.
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Brief Description of Invention: 
The product is created with multiple spouts. This makes it possible to pour into one container 
or multiple containers at the same time. 

Description of Problem(s) Solved by Invention: 
Current pourers only have one spout, limiting the user to one container at a time. 
This product makes it possible to fill one container or multiple containers at the same 
time. 

How the Invention is an Improvement Over Existing Technology: 
By adding multiple spouts, this invention allows users to pour into one container or 
multiple containers at the same time. 

Groups of People and/or Businesses That Would Use the Invention: 
Bartenders, bars, night clubs, restaurants. 

Benefits to Users of Invention: 
The user will save time by being able to pour into one container or multiple 
containers simultaneously. 

Section 4: Illustration of Invention 

Select How You Would Like to Send Us Illustrations of Your Invention: 
Upload 

Identification of Parts/Components of Invention (see drawings): 
1 - Spouts 
2 - Seal 
3 - Air hole 

Section 5: Detailed Description of Invention 

Description of the Parts of the Invention: 
Spouts – To pour the liquid. 
Air hole – To allow air to enter the container. 
Seal – To connect the unit to the container. 
Description of Overall Structure of Invention: 
Multiple outlet spouts and an air hole 

Relationship Between the Parts of the Invention: 
The seal connects the spout and air hole to the container. The spouts and air hole 
are inside the seal, and the seal is inside the container opening.

Description of How the Invention Operates/Functions: 
The unit is inserted in the opening of a container, then the container is tilted to pour 
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multiple streams of liquid into one container or multiple containers. 
Unique Features of Invention: 
Multiple spouts. 

How to Make the Invention 
This device can be made out of a multitude of materials, including but not limited to 
plastic, rubber, stainless steel and other metallic and non-metallic materials. 
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Bilaga 2 Tidigare Launch-plan 

Executive Summary 

There are hundreds of different pourers for liquid on the market today but there is no multiple 
pourer that can fill two glasses/containers at the same time.  

We found a hole in the market and that's why DoubleUP was created, DoubleUP solves this 
problem and makes the bartender be able to serve two customers at the same time. DoubleUP 
also have the same speed of flow as the regular pourer which will lead to a user-friendly 
pourer for a bartender. DoubleUP provides both efficiency and amusement.  

This is a unique product and so far, there is nothing like this on the market. 

The company's purpose is to help the bartender be more efficient in the bar. DoubleUP is also 
making the customer more satisfied, by providing faster service.  

The strengths of the company:  

The team consist of Martin Kling and Magnus Kjerling. 

Martin: 

-Is a junior in his major as a development engineer, so this is basically what his major is all
about, creating products. 

-He has been working as a bartender for five years, in other words, he knows the market well.

-Currently working for Swedens biggest wholesaler when it comes to the selling of food and
restaurant equipment. (Martin & Servera). 

Magnus:  

-Is a junior in his major as a development engineer, so this is basically what his major is all
about, creating products. 

-Technical skills as he is responsible for the workshop at Högskolan in Halmstad and used to
work as a car mechanic.
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First on the market.  
Since there is nothing like DoubleUP on the market today, we see this as a huge opportunity. 
To get a patent and enter the market first would be a big advantage.  

The company will make money from the number of pourers sold. The main focus is to sell 
directly from manufacturer to distributor. This to keep the costs down but it also reaches a 
bigger market which leads to bigger quantities. We will also make money through sales 
directly to the bars, restaurants and nightclubs.  

The potential for the market is big. Right now, we are focusing to get established in Sweden 
and USA. In these two markets there is 69536 bars and nightclubs. And then we don't include 
the restaurants. And if you look at the bars and nightclubs globally, this is going to be a big 
number.  

According to IBISWorld the market is going to grow with 0.8 % for next five years, the last 
five years the market growth was 1 %. This shows that it's a steady market.  

It's important with marketing in the beginning to make people interested. Since this is a 
unique product we have to make sure to show its potentials and use marketing to our 
advantage. For the first year we will focus on the market in USA and Sweden. And after that 
we will try to grow globally. We will keep our customers through selling a high-quality 
product that offers the same quality on every product. That's a reason why I want to order the 
first products from the manufacturer to me, in that way I can try the product and make sure 
that the quality is what we expect.  

For the operations plan we need to: 

Develop the product, we need to use CAD to create the optimal product.  
Manufacturer, I've been in contact with a Chinese manufacturer that produce the regular 
pourers today. It's important to find the right manufacturer who delivers high quality on the 
products. Patent, to protect the product and the idea I will apply for the provisional patent. 

Financial numbers for DoubleUP. 
1-year projection
Price for product: $5  
Price to produce: $1.5  
Profit/unit: $3.5  
Fixed cost first year: $14,827 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Revenue: $42,000.00  
Profit from units sold (selling price - production price): $29400 
Cost for marketing: $2400  
Company insurance: $588  
Profit - (fixed cost + variable cost): $11,585.00  
Total profit: +$11,585.00  

After one year we are going to enter the markets globally, and if it follows the same curve, the 
revenue after three years will be $413,820.00 and after five years $1,328,910.00  

Opportunity  

Problem/Opportunity Statement 

A common thing you see in a bar is that people are waiting for service. Martin used to be a 
bartender before, so he knows how it feels when you stand in a nightclub when the whole bar 
is crowded. We started to look through the different elements that a bartender has to face at a 
regular day at work and we found out that the bartenders are only able to pour into one glass 
at the same time. In other words, the element of pouring liquid could be more efficient.  

Unique Value Proposition 

So we were asking ourselves, why can't you serve more than one guest at the same time? That 
was when the idea of DoubleUP was created.  

DoubleUP is a pourer with two spouts instead of one (that a regular pourer has today) and this 
leads to a more efficient serving for the bartender. One thing that was really important was to 
create a pourer with the exact same feeling as a regular pourer. When we say feeling, we 
mean that it should pour in the exact same speed and serve the same amount as a regular 
pourer. The “regular pourer” is the most used pourer worldwide.  

Why is this important? Because a bartender knows exactly the amount of liquid he is pouring, 
so the only difference with DoubleUP compared to the regular pourer would be that it pours 
into two glasses at the same time. 
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DoubleUP benefits: 

-The bartender will save time, which also leads to faster service for the guests. -Increases the
beverage output, which leads to increased revenue. -The bartender can serve two customers 
at the same time.  

Mission & Vision 

The mission statement: DoubleUP is a product that makes it possible for the bartender to 
pour into two glasses at the same time, which leads to efficiency and increased sales.  

The vision statement: Create a more efficient experience for both the bartender and the 
guests.  

Org Structure: Leadership, Advisors, & Mentors 

The founder of the company is Martin Kling and Magnus Kjerling. Martin Kling will own 
50% of the company and Magnus Kjerling the remaining 50%.  

Martin Kling is a junior in his major as a development engineer, he has the skills to do the 
calculations for optimizing the product. He used to be a bartender before, so he knows the 
market since before. He is currently working for the biggest wholesaler in Sweden that sells 
food and restaurant equipment.  

Magnus Kjerling is a junior in his major as a development engineer. He used to work as a 
mechanic and he therefore have the technical skills that’s important for the team.   

In addition, Martin recieved mentoring and advising from Dr.Kauanui, Dr.Arseneau, Scott 
Kelly, Mrs.Stout and Ryan Smith in their respective fields. 
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Legal Structure 

Since the company is going to be created in Sweden it will be registered as a Limited 
company. A limited company in Sweden has a cost of $5,500. At first, we were thinking 
about starting a limited liability company but if you create a limited liability company in 
Sweden you will be responsible yourself and not the company.  

Industry Analysis  

Industry Overview 

The product is created for the bartenders at bars, restaurants and nightclubs. It's a big market 
to enter and according to IBISWorld the numbers for the industry (bars and nightclubs) in the 
United States are:  
Revenue: $24,3bn  
Profit: $1,4bn  
Spirit drinks (percentage of revenue from drinks and shots): 35%  
Businesses: 66,962  

In Sweden the numbers are (information from scb.se):  
Revenue: $1.9bn  
Spirit drinks (percentage of revenue from drinks and shots): 41% 
Businesses: 2574  

Information through IBISWorld tells that the annual growth (USA) for the last five years 
increased with 1 % and the coming five years is going to increase with 0.8%.  

Competitive Context 

The biggest competitors to my product is the regular pourer and the big spout pourer. Both of 
these competitors can only pour into one glass at a time. The big spout pourer is pouring 
faster than the regular one, but it doesn’t have the same feeling and the bartender have no idea 
of how much he is pouring. The big spout pourer is mainly used for shots.  

See the chart below for more details. 
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Customer Segments  

This product is focusing on selling to all kinds of bars, restaurant and nightclubs. 

At the very beginning we will sell the product directly to local bars, then you can receive 
feedback from potential buyers, what they think about the product and if anything could 
improve or change.  

The main customer for DoubleUP is selling directly from the manufacturer to a distributor, 
this to keep the costs down by using as few steps as possible. Back home in Sweden Martin is 
working for "Martin & Servera" which is the biggest wholesaler in Sweden when it comes to 
delivery of food and restaurant equipment. This gives me a big opportunity and I will try to 
enter the market in Sweden through them.  

We will also contact a big supplier in USA that can sell big quantities. (For example, 
Amazon) After one year I will start yelling the product globally through international 
distributors. A pourer today varies in price, everywhere from $1 to $10 depending on 
material and functions. 
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Sales & Marketing Plan 

Revenue Streams  

The product is firstly going to be made in one type. It's going to be made in stainless steel and 
a plastic seal. In the future I might create a product completely in plastic created as one piece, 
this is easier to produce and it's a lot cheaper. The main product will be made in the 
traditional stainless-steel look.  

Since the product is unique we will set a pretty high price at first, the price for the product is 
going to be $5.00/each.  

We are also thinking about selling a regular pourer as well, if we do that we can sell the 
regular pourers with the double pourer as a kit. This leads to bigger opportunities, instead of 
buying the regular pourer from one company and the double pourer from another, they can 
buy everything from the same company.  

Distribution Channels 

1. Manufacturer - Distributor - Customer

2. Manufacturer - DoubleUP - Customer

The main focus is to sell the product directly from the manufacturer to distributors, this will 
lead to that the product will reach out to more customers which leads to bigger quantity and 
revenue.  

Back home in Sweden Martin is working for the biggest wholesaler in Sweden, this is a great 
opportunity to get the product into the market through them. The company (Martin&Servera) 
is delivering everything that a school, restaurant or a hospital needs, everything from food to 
restaurant equipment.  

In USA I will try to get the product sold through a big distributor that can sell big quantities, 
such as Amazon. 
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Customers Relationships 

Sales strategy.  

We will do marketing through:  
Facebook, do advertising directly to bartenders, bars and nightclubs.  
YouTube, there is a YouTube channel that pour drinks and show new bartender equipment. 
(Tipsy bartender).  
Bartender and cocktail event, we will attend at the event that is held every year in 
Gothenburg/Sweden.  
Restaurant, we will also use the pourers at my friend’s restaurant (Magasinet på 
Slottsmöllan) when he has events such as weddings.  
Customer growth  

Sell the products through distributors will help to get more customers. After one year when 
we are established in Sweden and USA we will enter distributors globally which will increase 
the sales drastically.  

We might contact a big brand that sells shots, such as Jägermeister or Fireball. To collaborate 
with a company that's already in the business could be extremely successful.  

Sales & Marketing Expenses 

We will try to sell the product to distributors as fast as possible. This leads to less profit/unit 
but often brings a higher quantity and revenue. We will do marketing by Facebook 
advertising directly to bartenders, bars, and nightclubs but also through a famous YouTube 
channel that shows new bartender equipment. The total price for marketing is going to be: 
$2,400 yearly. In the future we will try to find someone with the marketing skills to our team, 
since both me and my partner doesn't have any experience from that.  

Operations Plan 

Key Activities  

Product development 

The process of creating the product will start with creating a prototype through CAD. When 
we successfully created the prototype that fulfills the requirements, we will contact a 
manufacturer that can create the product in stainless steel and the seal in plastic. 
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Choose manufacturer 

After the prototype is done we need to contact a manufacturer that can create the product. To 
get low costs and maximize the profits, I'm looking for a company in Asia that will 
manufacture the product.  

Logistics 

Since the product is going to be sold directly from manufacturer to distributor it's going to be 
sent either by ship or plane. We have been in contact with a Chinese supplier that produce the 
regular pourers today, a express package from the manufacturer in China with regular pourers 
to: Sweden, cost $290 for 2,000 units.  

USA, cost $280 for 2,000 units. (This is only for the transportation) 

Patent  

Patent is needed to get protected from someone else trying to steal your product, I'm firstly 
looking for a provisional patent, but later on we will apply for the utility patent.  

Investment  

To get the company running we need fundings for: 
-Provisional patent
-Start a limited company
-Create the mold for the seal
-Money for the First units

Key Resources 

Manufacturer  

In order to be a successful company, we will need the right manufacturer. The manufacturer 
has to be trustworthy and consistent. Since the product is going to be mass produced I have to 
make sure that every unit looks the same and has the same properties.  

Product development  

We will get help from colleagues back in Sweden that are well known with CAD.
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Distributor  

It is important to find the right distributor for us since we want to reach as many customers as 
possible.  

Key Partnerships 

Manufacturer  

We are looking for a manufacturer that already produce the "regular" pourers. It would make 
it easier with a manufacturer that's already been doing a similar product. I've been in contact 
with a manufacturer in China who produce the regular pourers today. They gave me the 
information of cost for the product and also the price for shipping.  

Product development  

We will create the prototype myself with help from colleagues back in Sweden that are well 
known with CAD.  

Distributor  

The company Martin is working for back home is the biggest wholesaler in Sweden (Martin 
& Servera). This gives us a big opportunity to try sell the products through them as my 
distributor. In USA, we will try to get the product sold through a company that reaches out to 
many customers. (such as Amazon).  

Financial Plan  

Startup or One-Time Expenses 

The provisional patent  

Price for the provisional patent will be $327. 

Mold for the "plastic seal"  
Estimated price for creating the mold for the plastic seal will be $6,000 

Limited company (Sweden) 
$5,500  

Order first units (initial inventory)  

$3,000 to pay for samples and buy the inventory. 

Total costs 
$14,827.00 
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Cost Structure 

In the beginning we will apply for the provisional patent the first year, the fixed costs will be 
$14,827.00 (provisional patent + mold for the plastic seal + limited company + first units).  

By using the formula BEV (break even volume) this tells me that we have to sell 4237 units 
before we breakeven.  

One-time expenses  

Startup to afford buying the first units: $3,000 
Provisional patent: $327  
Mold plastic seal: $6,000  
Limited company: $5,500  
Total: $14,827.00  

Variable costs  

Unit cost (including shipping, material, production) : $1.5 
Total: $1.5/unit  

After we reach my break-even volume we will start to make bigger profits since the variable 
costs are low.  

Sales Projections 

Sales projection for the first year: 
Revenue $42,000.00  

The projections for my units sold are made from information of number of bars and 
nightclubs in Sweden and USA. Through my own experience and by asking active bartenders 
We found out that a bar order around 12 new pourers/year. (Many pourers come in the 
package of twelve, this of course varies depending on size of the bar. But the average for the 
bar could most likely be twelve). We will try to get 1% of the market in Sweden and USA and 
this gives us the following calculations:  

Number of bars and nightclubs in USA and Sweden ((69536) * units sold(12))/100 (1 %) = 
8344 rounded up to 8400 units. 8400 units * $5 (price for product) gives us the revenue of 
$42,000.00 
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The goal for the first year is therefore to sell 8400 units which means that we will also break 
even on the first year, since the breakeven point is 4237 units.  

Our revenue stream for the first year will mainly be through sales from manufacturer to 
distributor, this is going to be my biggest revenue stream. Our other revenue stream will be 
through selling directly to bars, restaurants and nightclubs.  

After one year we are going to enter the markets globally, and if it follows the same curve, the 
revenue after three years will be $413,820.00 and after five years $1,328,910.00  

Profit & Loss Statement 

Price for product: $5  
Price to produce: $1.5  
Fixed costs first year: $14,827 

This will lead to $3.5 profit on every unit sold. 

Factors that heavily influence the income will be how the market respond to the product. If it's 
considered to be a timesaving, effective and an appreciated product it will automatically be 
marketed through word-of-mouth-marketing which will lead to increased sales. One factor is 
also if we the find the right distributor, to have the right distributor could lead to huge sales.  

1-year projection:

Price for product: $5  
Price to produce: $1.5  
Fixed cost first year: $14,827  
Revenue: $42,000.00  
Profit from units sold (selling price - production price): $29400 
Cost for marketing: $2400  
Company insurance: $588  
Profit - total costs: $11,585.00  
Total: +$11,585.00  

Break-even: 4237 units 
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Appendices  

Research & References 

We found the market for the bars & nightclubs through IBISWorld. The Swedish market was 
found at scb that delivers statistics in a similar way as IBIS world.  

I'll also used my own research that we did back home in Sweden to find out what a bartender 
would pay for the product.  

We have been in contact with a Chinese manufacturer to get the price for shipping and cost of 
a regular pourers material and production costs.  

Annual Profit & Loss Statement 
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Revenue & Margin Graphs 



Bilagor 

Bilaga 3  1(1) FMEA analys 

Bilaga 3 FMEA analys 

Konstruktions FMEA 

Process FMEA 
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Bilaga 4 Tidsplan 
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Bilaga 5 Bilder DoubleUP 
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Bilaga 6 Bilder koncept 3 
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Bilaga 7 Kundmöte 

Mötet skedde med Carl Tengberg och hans assistent, träffen inleddes med en snabb rundtur 
genom kontorslandskapet innan medlemmarna kom fram till konferensrummet (C. Tengberg, 
2018 [31]). 
På plats skrevs sekretessavtal på av samtliga deltagare, det upprättades i två stycken exemplar 
där företaget behöll det ena exemplaret och projektgruppen det andra. 
Carl gick igenom företagets historia och vart dom står idag, där han bland annat nämnde att 
de är Sveriges ledande företag när det kommer till barprodukter. Carl gick igenom deras 
marknad och hur deras kanaler är uppbyggda. Barkonsult köper i huvudsak in stora 
kvantiteter av produkter från Kina och USA, för att sedan sälja vidare produkterna via stora 
distributörer som exempelvis Martin & Servera och Svensk Cater. Barkonsult sålde också 
direkt till kund men den större inkomstkällan var via distributörer.  
Barkonsult hade egen tillverkning på plats men det var av enklare produkter som sugrör och 
drinkpinnar. Just droppkorkar tillverkas inte på plats utan de beställs i huvudsak av företag i 
Kina som tillverkar på beställning.  
Barkonsults lokal innefattade ett lager på 4000 m², detta leder till möjligheten att köpa in stora 
volymer när de beställer. Enligt Barkonsult innebär de stora inköpen att produkten får ett 
lägre styckpris, vilket i sin tur leder till stora besparingar när det kommer till totalpris av 
tillverkning och frakt.  

Efter genomgången så presenterade sig medlemmarna för företaget och berättade om sina 
bakgrunder. Vid denna tidpunkten hade inte DoubleUP presenterats ännu. För att väcka 
ytterligare nyfikenhet hos motparten så berättade gruppen om problemformuleringen utan att 
visa upp prototypen. 
Det var tydligt att de var intresserade av att se vad som skulle visas upp, sedan presenterades 
den första prototypen med metallpipor. 
Inledningsvis så möttes den med rätt mycket skepsis, en del kritiska frågor och lite diskussion 
rörande tillverkning och tillverkningskostnader ställdes.  
Till en början trodde Barkonsult att modellen skulle 3D-printas även vid produktion, men 
efter förklaringar förstod dom produkten och började se potentialen. 
Alla prototyper som skapats visades upp och för att övertyga än mer visades projektets två 
filmer. Den första från konceptredovisningen vid jul och den andra en version av filmen som 
presenterades i PUD-kursen under första året på Utvecklingsingenjörsprogrammet.   
Då väcktes intresset på riktigt, nu kunde de tydligt se att produkten fungerar som den är tänkt 
och att med halva upphällningstiden gentemot Spill-stop så finns det tid och pengar att spara 
tack vare DoubleUP.    
Carl pratade mycket om vilka typer av bartenders han kunde se nyttja produkten och det var 
främst barer med fokus på kvantitet för  kvalitet. Carl uttryckte att “Barer som pumpar ut så 
mycket som möjligt under kort tid” borde ha ett stort intresse för oubleUP. Med andra ord 
passar produkten i en miljö med högt tempo, det kan exempelvis vara större nattklubbar, 
events eller kanske på en afterski. 
Enligt Carl var det viktigt att kunna erbjuda extra gummitätningar, då det leder till 
merförsäljning. Carl menade också på att flera bartenders i Stockholmsområdet nyttjar 
droppkorkar som engångsartiklar, med andra ord slänger dom droppkorken med flaskan när 
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den är tom. Anledningen till detta är att det tar för lång tid att dra ut den ur flaskan och placera 
den på en annan. Detta var ny information för projektgruppen samtidigt som medlemmarna 
inte kände igen sig i den beskrivningen, utan tolkade det mer som något som sker i 
Stockholms klubbliv. 
Frågan om pris på produkten kom också på tal, projektgruppen nämnde ett tänkt pris 
någonstans mellan 35–50 kronor och Carl tyckte det lät rimligt.  
Carl nämnde att priset bör var mer än den klassiska Spill-stop men lägre än kostnaden av två, 
kostnaden för Spill-stop är 24 kronor hos Barkonsult (Barkonsult, 2018 [24]). 
Projektgruppen nämnde idéen att flödet eventuellt kunde strypas för ena mynningen med 
hjälp av en kula av något slag inuti droppkorken. Det ratades snabbt av Carl då han menade 
på att vid användning av någon spritdryck med högre sockerhalt, exempelvis likör skulle 
funktionen fallera direkt.  
Idéen xxx xxxxxxxx xxx nämndes istället och det var något han verkligen trodde på. Kunde
man hitta en kostnadseffektiv lösning till problemet skulle det vara optimalt. 
Efter det flyttades mötet till deras provbar där hela deras sortiment av droppkorkar 
presenterades. Han gick då igenom för och nackdelar hos respektive droppkork. Något som 
var önskvärt från Carl var om ett droppkorksskydd kan träs på över produkten, de används 
främst i varmare länder för att stoppa smuts och insekter att komma ner i flaskan.  
Efter mötet som pågått i två timmar skulle Carl prata ihop sig med berörda delar på kontoret 
för att se om de kunde producera detta själva, han återkom via mail måndagen den 7e maj och 
mailet löd:  

“Hej Martin och Magnus och stort tack för senast, 
Jag lovade ju att ge er lite info om prisbilden för droppkorkar och vi betalar allt från ca 1 kr 

för de enklaste modellerna i plast till ca 10 kr för de mer påkostade varianterna i metall. 

Specialmodeller eller nischprodukter kan i undantagsfall ligga så högt som en bit över 20kr. 

För att konkurrera prismässigt bör man producera åtminstone 10 000st men snarare 20 000st 

och uppåt. 
På dessa priser tillkommer sedan frakt, tull och CAF.  
Jag tycker det var kul att se något nytt på droppkorksmarknaden men dessvärre tror jag inte 

att vi kan hjälpa er att ta produkten från prototyp till marknad. Ni är däremot varmt 

välkomna att höra av er igen när ni har en färdig produkt. 
Säg gärna till om vi på något sätt kan hjälpa er med prover eller liknande.” 

Projektgruppen konstaterar att Barkonsult ser potential i produkten men att det blir upp till 
medlemmarna att själva starta produktion. Något projektgruppen tar med sig är att de kan ha 
hittat sin första stora kund.
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