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Förord 

Som ett sista moment i magisterutbildningen Teknisk Produkt- och 
Produktionsframtagning, på högskolan i Halmstad, har ett examensarbete utförts. Arbetet 
startade upp under hösten 2006 i samarbete med Lagafors Fabriks AB i Laholm och 
genomfördes under våren 2007. Projektet har varit mycket roligt, intressant och lärorikt 
och gett oss betydliga kunskaper. Arbetet har utöver den kunskapserfarenhet som 
inhämtats, även varit en bekräftelse för oss själva av vad vi kan prestera, då projektet 
resulterat i ett mycket väl genomfört arbete.  
 
Ett stort tack till Elin Hagman och Pär Magnus Elmblad och till övrig personal på 
Lagafors Fabriks AB som har hjälpt till att svara på alla frågor och funderingar. Lagafors 
har gett oss ett stort stöd under projektets gång, vilket underlättat arbetet. Även tack till 
vår handledare på Högskolan i Halmstad, LG Johansson, som har granskat projektet och 
sett till att vi varit på rätt spår. Till sist, ett stort tack till alla våra nära och kära som hjälpt 
till med att korrekturläsa rapporten och gett oss stöd. 
 
Halmstad 2007-05-11 
 
 



Sammanfattning 

Uppdraget från Lagafors Fabriks AB, att ta fram en mobil rengöringsenhet, ansågs väldigt 
intressant då projektet involverade flera olika områden. Att behandla allt från idé fram till 
färdig produkt innebar att det krävdes kunskaper om konstruktion, design, ergonomi och 
tillverkning. Kunskaper som vi samtliga behärskar genom vår utbildning. 
 
Projektet inleddes med en grundlig beskrivning av de utgångspunkter som fanns till 
hands. Möten hölls med Lagafors där alla detaljer kring projektet klargjordes, detaljer om 
hur projektarbetet skulle bedrivas och vad som var det gemensamma målet för projektet.   
 
För att bli mer insatta i problemet och allt som berör och kommer att beröra produkten, 
genomfördes en analysfas. Fasen bidrog till en god kännedom om företaget, dess 
produkter, konkurrenter och användare. Mycket tid spenderades på denna fas för att få en 
bra och tydlig grund att stå på så att resterande arbete kunde bedrivas i ett snabbare 
tempo.  
 
Väl insatta i projektet kunde idégenereringfasen enklare genomföras. Att generera idéer 
startade så smått redan från start för att inte bli styrda av informationen från analysfasen. 
Under idégenereringen blev idéerna mer strukturerade och genomtänkta. Olika 
inspirationskällor inhämtades för att generera så många förslag och lösningar som 
möjligt. Idéerna delades in i olika idéområden för att struktureras upp.  
 
Samtliga idéer utvärderades tillsammans med Lagafors och de idéer som ansågs 
intressanta valdes ut för att sättas ihop till koncept. Konceptframtagningsfasen resulterade 
i fem olika koncept. Utifrån dessa koncept plockades de bästa dellösningarna ut för att 
sättas samman till ett slutkoncept. 
 
Då ett slutkoncept var valt var det dags att slutföra projektet. Slutkonceptet behövde 
vidareutvecklas för att anpassas till verkligenheten och till att kunna tillverkas på ett 
enkelt och förmånligt sätt. Genom kunskaper från sakkunnigt folk och CAD-programmet 
Catia, kunde samtliga detaljer lösas och bestämmas så att en slutgiltig produkt var redo att 
tillverkas. 
 
Projektet resulterade i en mobil rengöringsenhet som uppfyllde uppsatta mål. Resultatet 
anses som väldigt lyckat av både handledare, Lagafors och av oss själva. 
 
 



Summary 

The assignment from Lagafors Fabriks AB, to deliver a mobile cleaning unit, considered 
very interesting because the product involves several different areas. To be able to handle 
everything from idea to complete product, knowledge about construction, design, 
ergonomics and manufacturing processes was necessary. Knowledge that we both control 
thanks to our educational background.  
  
The project began with a thorough description of the starting points. Meetings took part 
with Lagafors where all details around the project were laid out. Details about how the 
project should be pursued and what the common goal will be.  
  
To be more involved in the problem and everything that concerned the product, an 
analysis phase was implemented. The phase contributed a good amount of knowledge 
about the company, its products, competitors and users. A lot of time was spent on this 
phase to create a good base to work from, so that the rest of the work could be done at a 
faster rate.    
  
Well informed about the project, the idea generating phase could be implemented more 
easily. The idea generation started from the beginning, so that the ideas did not become 
affected by the information from the analysis phase. During the idea generating phase the 
ideas became more structured and well considered. Different sources of inspiration were 
collected to generate as many proposals and solutions as possible. The ideas divided into 
different areas that became more structured.  
  
All ideas were evaluated together with Lagafors and those ideas which were considered 
interesting were picked out to be combined into concepts. The concept phase resulted in 
five different concepts. On the basis of these concepts, the best part solutions were picked 
out to be an assembly in the last concept.  
  
When the final concept was chosen, it was time to complete the project. The final concept 
needed to be developed further to bring the product into line with reality and to be able to 
be manufactured in a simple and beneficial way. Through knowledge from competent 
people and the CAD program Catia, all details could be solved and finalized so a product 
was ready for manufacturing.  
  
The project resulted in a mobile cleaning unit which met expected goals. The final result 
was considered as very thriving for both our instructor, Lagafors and for our self.  
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1 Utgångspunkter 

1.1 Introduktion 
Lagafors Fabriks AB tillverkar rengöringsutrustning för främst livsmedelsindustrin. 
Rengöringsutrustningen består bland annat av pump, satellitstation, rör och tillbehör. 
Dessa komponenter placeras intill en vägg, och bildar tillsammans en stationär 
rengöringsenhet.  
 
Projektet, som är ett uppdrag av Lagafors Fabriks AB, innefattar framtagande av en mobil 
rengöringsenhet. Enheten skall bestå av en ramkonstruktion på hjul där 
rengöringsutrustningen placeras. Ramkonstruktionen skall vara flexibel så att varierande 
applikationer kan användas och det ska finnas en kåpa för att täcka känsliga 
komponenter. För att manövrera och använda produkten ska ett användarvänligt handtag 
finnas och tillgång till ett upphängningssystem för slang, kabel och munstycken.  

1.2 Företagsbeskrivning 
Projektet görs i samarbete med Lagafors Fabriks AB som är finns i Laholm. De har sedan 
1970 tillverkat och levererat rengöringsutrustningar till livsmedelsindustrin. Idag är de 
marknadsledande i Sverige och deras leveranser sker främst inom Skandinavien. 
Lagafors Fabriks AB har sedan starten varit i ständig utveckling och omsätter idag ca 16 
Mkr och har 10 anställda. Deras produkter är hygieniskt designade och förmedlar kvalitet, 
robusthet och servicevänlighet. Företaget, Lagafors Fabriks AB benämns i fortsättningen 
med Lagafors. 

1.3 Bakgrund 
Lagafors jobbar med att ha en enhetligt produktkedja. De vill skapa produkter med ett 
formspråk som överrensstämmer med deras kärnvärden och som talar om att det är en 
Lagafors produkt. Lagafors vill utöka sitt produktsortiment med en mobil rengöringsenhet 
som ska vara flexibel beroende på vad kunden efterfrågar. Målgruppen ska vara små, 
medel och stora företag inom livsmedelsindustrin. Produkten ska användas mestadels av 
män men även kvinnor i vuxen ålder. 

1.4 Problemformulering 
En problemformulering upprättades för de problem som redan var uppenbara. Den mobila 
rengöringsenheten delades upp i följande problemområden: hjul, handtag, kåpa, ram, 
upphängning och design.  
 
Hjulen skall lätt ta sig över trösklar och hinder samt vara anpassade till 
livsmedelsindustrin. Handtaget ska ha en användarvänlig utformning för att minska 
belastning vid användandet. En kåpa krävs för att skydda känsliga komponenter men den 
ska inte hindra underhåll. Ramkonstruktionen som utgör produktens stomme skall vara 
flexibel så att den kan användas för olika applikationer. Produkten behöver en smart 
anordning för upphängning och förvaring av kabel, slang, munstycken och tillbehör. 
Slutgiltig design ska stämma överens med Lagafors formspråk och vara servicevänlig och 
underlätta rengöring. 

1.5 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram en mobil rengöringsenhet som skall vara ett 
komplement eller verka som ersättare för den nu stationära rengöringsutrustningen som 
Lagafors tillhandahåller. Projektet ska genom konstruktion och design skapa en 
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anpassningsbar produkt som är ergonomiskt utformad, enkel att använda och ska stämma 
överens med Lagafors formspråk och image. Produkten ska utöka Lagafors 
produktsortiment och bli en konkurrenskraftig produkt på marknaden. 

1.6 Mål 
Projektets huvudmål är att ta fram en enhet som kan användas till många olika 
applikationer. Projektet ska genom konstruktion, ergonomi och design skapa en mobil, 
användarvänlig produkt som stämmer överens med Lagafors formspråk. Resultatet skall 
upprätthålla de hygieniska och servicevänliga krav som Lagafors ställer och uppfylla 
kravspecifikationen. Vid framtagning ska huvudkomponenterna stomme, hjul, handtag, 
kåpa, upphängning och förvaring av slang, kabel och munstycken behandlas. Projektet 
skall resultera i en testfärdig prototyp. 

1.7 Avgränsningar och riktlinjer 
Avgränsningar och riktlinjer krävs för att ge en tydlig riktning åt arbetet. Dessa har tagits 
fram i samarbete med handledare och Lagafors. Avgränsningarna kommer att användas 
genom hela projektet för att styra upp och begränsa arbetet så att det inte blir för stort.  
 
Projektet avgränsas till att skapa en mobil rengöringsenhet med flexibel anpassning för 
olika applikationer. Projektet skall omfatta konstruktion, ergonomi, design och behandla 
stomme, hjullösning, handtag, kåpa, upphängning och förvaringslösningar. De 
komponenter som ska placeras i enheten ska man ta hänsyn till, men inte behandla. 
 
Projektet ska följa de riktlinjer och krav som ställs för examensarbete på 
magisterutbildningen Teknisk Produkt- och Produktionsframtagning på Högskolan i 
Halmstad och följa Lagafors projektstyrningsplan. Projektets slutprodukt skall stämma 
överens med Lagafors produktkedja då det gäller utformning och upprätthållande av de 
hygieniska och servicevänliga krav som Lagafors ställer. 

1.8 Projektorganisation 
Projektet involverar ett antal olika personer från skolan, näringslivet och en referensgrupp 
med kunder och användare. För en klarare bild av projektets struktur och roller se bild 
1.1. 
 
Projektet drivs av studenterna Emma Nilsson och AnnSofie Pal, i fortsättningen 
benämnda teknologerna.  
 
Från Högskolan i Halmstad finns en examinator och en handledare tillgängliga. 
Examinatorns roll är att granska den akademiska nivån och avgöra om den uppfyller 
kriterier som förväntas av en akademisk rapport. Handledarens arbete syftar till att ge 
stöd och i viss mån hjälp till teknologerna. Handledaren handleder teknologerna i 
projektet mot en skriftlig examensrapport.1 
 
Lagafors förser teknologerna med en handledare som jobbar på företaget. Handledaren är 
första person att hjälpa teknologerna vid funderingar och frågor, och ska närvara vid alla 
möten mellan teknologerna och Lagafors.   
 
 
 
1Guidelines TPP, Högskolan i Halmstad  
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En referensgrupp är viktig att ha med i projektet då personerna i gruppen bidrar med 
viktiga synpunkter till projektarbetet. Gruppen kan rådfrågas och i senare skeden även 
testa idéer. I referensgruppen ingår personer som kommer att använda produkten när den 
kommer ut på marknaden, en så kallad brukargrupp.2 Medlemmarna i gruppen för detta 
projekt är uttagna av Lagafors, se referenser.  
 

 
 Figur 1.1: Projektstruktur. 

1.9 Metodologi  
Den metodologi som valts att användas har tagits fram genom samarbete mellan 
Lagafors, handledare och teknologer. Metoden grundar sig på Lagafors 
projektstyrningsplan, ”tollgate” och en designmetodik.  

Tollgate 
Metodologin, ”tollgate” är ett statistiskt arbetssätt som går ut på att dela in projektet i 
delmål/gater. Gaterna passeras i tur och ordning. För att gå vidare till nästa gate måste 
föregående vara godkänd av Lagafors och handledare på Halmstad Högskola. På så sätt 
leds projektet ständigt i rätt riktning. Gaterna är färgkodade där alla är röda från början. 
Då en gate blivit godkänd att startas upp ändras den från röd till gul. När gaten är 
passerad och blivit godkänd stängs den och ändras därmed till att bli grön.3 Se bild 1.2 för 
modell av en Tollgate. 
 
 
 
 
 
Bild 1.2: Modell av en Tollgate. 
 
 
2Löfgren B, Design och produktutveckling, sid 88, 3Cavalli J, Lagafors 
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Designmetodik 
Designarbetet är ett dynamiskt arbetssätt och riktar sig mer in på användarens relation till 
produkten än på tekniken. Basen för en designmetodik utförs i fem etapper: uppstartning, 
informationsinsamling och analys, koncept/idéskissning, bearbetning och uppföljning av 
detaljer. Ibland arbetar man mer med en viss etapp och ibland med en annan. Arbetet kan 
återvända till en viss etapp eller ordningsföljden kan kastas om. Ibland sker även 
arbetsuppgifter parallellt. I designarbetet är det viktigt att vara noggrann med förarbetet 
eftersom det är i början av projektet det är lättast och billigast att påverka vägvalen.4 En 
bild av designmetodiken ses i bild 1.3. 
 

 
Bild 1.3: Modell av designmetodiken. 

Projektets metodik 
Detta projekt kommer att bedrivas statiskt med tollgatemetoden, och behandla de metoder 
som innefattar en designmetodik. Delmålen är 1 Utgångspunkter, 2 Analyser, 3 
Idégenerering, 4 Konceptframtagning, 5 Slutförande och 6 Visualisering och 
presentation. Dessa bildar gate 1-6. Till gaterna sätts datum och tydlig beskrivning av 
innehåll vilket skapar en tidsplan, se bilaga 1. 

1.10 Litteraturstudier 
Under projektets gång kommer olika litteraturkällor att användas för att samla 
information och inspiration. Materialet består bland annat av böcker, litteratur från 
föreläsningar och kurser på Högskolan i Halmstad, kataloger och broschyrer från 
Lagafors, dess konkurrenter och internetsidor. 

1.11 Rapportstruktur 
All information dokumenteras under projektets gång och vid varje tollgate sammanställs  
 
4Österlin K, Design i fokus för produktutveckling, sid 27 
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en rapportdel. Alla rapportdelar har lagts samman i denna slutrapport. 
Slutrapportens upplägg och struktur har anpassats, för att bli lättläst, där läsaren enkelt 
ska hitta det den söker efter. Varje kapitel, som är ett delmål av examensarbetet, beskriver 
tydligt hur det har genomförts, dess syfte, mål och dess resultat. 
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2 Analys 

2.1 Syfte 
Syftet med analysen är att skaffa information om produkten, designen, användandet och 
om marknaden. Detta för att fastställa förutsättningar och utgångspunkter som krävs för 
ett fortsatt projektarbete.  
 
Under analysen införskaffas information om allt som rör produkten. Här undersöks 
förutsättningarna i detalj; produktens praktiska funktioner, ergonomi och krav på design, 
marknad och material analyseras. ”Resultatet blir en kravspecifikation för att styra 
idéarbetet och för efterkontroll att man hamnat rätt.”5 

2.2 Mål 
Målet med analysen är att ta fram styrande dokument som ser till att inte något viktigt 
glöms bort eller förbises i det fortsatta utvecklingsarbetet. Målet ska resultera i god 
kännedom om produkten, designen, användandet och om Lagafors och deras 
konkurrenter. Informationen och kännedomen ger goda förutsättningar vid fortsatt 
projektarbete. 

2.3 Metod 
Analysdelen är indelad i fyra olika områden; produkt, design, användare och marknad. 
Resultatet från de olika analyserna sammanställs i kravspecifikation och funktionsanalys. 
Varje analysdel innehåller en teoridel och en empiridel*. Teoridelen, som till största 
delen är faktabaserad, beskriver de metoder som använts i analysen. Empirin beskriver 
metodens process.  

2.4 Produkt 
En definition av produkten måste göras för att få en förståelse för vilka komponenter, 
dimensioner, funktioner, material, formspråk, krav och önskemål som produkten ska ha. 
Informationen ger förståelse för hur det ser ut i idag och hur det kan se ut i framtiden. En 
kunskap som är viktig för att kunna inleda projektet.  

2.4.1 Nulägesanalys 

Teori 
En nulägesanalys görs för att uppfatta hur en produkt fungerar eller hur det ser ut i 
dagsläget. Vid produktvård/förbättring görs analysen på befintlig produkt för att kunna 
göra den bättre. Vid produktutveckling undersöks istället förutsättningarna/behovet, hur 
det fungerar i dagsläget.  
 
Det finns inga direkta regler eller någon metod för hur en nulägesanalys ska genomföras. 
Teknologerna samtalade med deras handledare och fick rådet att själva lägga upp en 
nulägesanalys för projektet. 
 
  
 
5Österlin K, Design i fokus för produktutveckling, sid 28  
* ”Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten. Empiriska erfarenheter är erfarenheter som inte 
grundar sig på filosofiska resonemang eller liknande, utan på verkliga erfarenheter, undersökningar och 
experiment.” -Wikipedia 
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Empiri 
I dagsläget finns tvättutrustningen som stationär enhet och saknas följaktligen som mobil 
produkt. Själva funktionen finns, vilket möjliggör att en nulägesanalys av utrustningen 
kan göras.  
 
All insamling av data och information till nulägesanalysen gjordes på Lagafors. 
Tillsammans med personal på Lagafors bestämdes vilka komponenter som ska finnas 
med i den mobila produkten. Nulägesanalysen visar vilka komponenterna är och vad de 
har för funktion. Ett stort antal foton togs på de befintliga komponenterna för att skapa en 
bra bildbas som underlag i projektet. I nulägesanalysen ingick en genomgång av 
utrustningens funktioner, hur de olika enskilda komponenterna fungerar och hur de 
kopplas samman för att få fungerande enhet. 
 
De befintliga komponenter som ska användas till produkten ses i bild 2.1. 

 
Bild 2.1: Befintliga komponenter i rengöringsutrustningen. 
 
Resultatet av nulägesanalysen ses i bilaga 2 och används i kommande funktionsanalys 
och kravspecifikation. 

2.5 Design 
Designen är en viktig del av produkten, då det är den som berättar för betraktaren att det 
just är en Lagaforsprodukt. Lagafors har en enhetlig produktfamilj som utrycker samma 
designspråk.  
 
För att få en förståelse för Lagafors designspråk används två olika metoder. Den ena är 
formanalys av Lagafors produktfamilj och den andra är imageboards som genom bilder 
uttrycker den känsla som eftersträvas. 

2.5.1 Formanalys  

Teori 
En formanalys av Lagafors produktfamilj genomfördes med hjälp av PSD-analys, som 
står för proportion, surface and details*. Verktyget fick teknologerna lära sig under 
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studier i Salzburg av Wolfgang Wirtz, designer och användare av PSD-analys på BMW, 
München. 
 
PSD-analysen börjar med att titta på produktens proportion. En proportion är något som 
är stort eller litet i relation till någonting annat. Vidare analyseras produktens yta/surface, 
som är extriören eller övre gränsen av ett objekt. Slutligen studeras produktens detaljer 
och en detalj är en del av en större del. Dessa tre analyser visar vilka element som bygger 
upp en specifik form och vad som gör att en viss produkt får ett enhetligt formspråk. 
PSD-analysen kommer väl till hand när tydliga kopplingar mellan företagets produkter 
söks. Den hjälper formgivare att se ett gemensamt formspråk hos en serie produkter.6 

Empiri 
PSD-analysen utfördes på en av Lagafors kåpor ur deras produktfamilj, se bilaga 3. 
Proportionsanalysen fick som resultat att produkten har en boxform med följande 
proportioner; höjden 4/4, bredden 3/4 och djupet 2/4. Vid analys av ytan visade den att 
produkten består av tre olika transparanta ytor, varav en blåtonad. Den har en rektangulär 
utformning med sluttande tak, en välvd framsida och en stor synlig logga. Detaljanalysen 
visade att taket och framsidan är ett stycke. Ytan där loggan befinner sig är frostad medan 
loggan är klar. Loggan är inte placerad i det Gyllene snittet*. Produkten har både mjuka 
och hårda kanter och har synliga applikationer så som hjul och muttrar. Slutligen 
jämfördes resultatet från analysen med samtliga produkter i Lagafors produktfamilj.  
 
Lagafors produktfamilj har en design med enkla och rena linjer som följer funktion, det 
vill säga en typisk skandinavisk design. Produkterna har ett tydligt formspråk vilket ger 
en förståelse för användning. Produkterna har olika proportioner men har alla sluttande 
tak, välvda frostade framsidor med företagslogga vertikalt till vänster. Större delen av 
produkterna är gjorda i rostfritt eller/och färgsatta enligt Lagafors färgbestämmelser. 
Lagafors använder sig av färgerna blått, vitt och gult beroende på funktion och 
användningsområde, vilket har mycket tydliga bestämmelser. Inget samband mellan hur 
mycket varje färg används till varje produkt har hittats. 
 
Resultatet av analysen beskriver klart och tydligt produkten och produktfamiljens 
karakteristiska drag. 

2.5.2 Imageboard  

Teori 
Imageboard, även kallad moodboard* är ett kollage med utklipp och bilder på en större 
yta (t.ex. A3-papper) som ska fånga en känsla, en stämning eller en atmosfär. Urklippen 
kan föreställa färger, former, texturer, symboler, bilder av människor, prylar och 
landskap. Syftet är att ge inspiration under designarbetet. En moodboard kan ge 
kreativiteten en riktning, och hjälpa till att konkretisera tankar. Det är också ett sätt att 
visa upp sina idéer för andra människor7 
 
 
6Wolfgang W, Lektionsmaterial, 7www.hemma.homelinux.org 
*På svenska betyder PDS; proportioner, yta, detaljer. * På svenska betyder moodboard; känslotavla 
* ”Med Gyllene snittet menas att bildytan delas upp enligt formeln 2:3, 3:5, 5:8, 8:13 osv. Det som händer i 
bilden skall hända i den punkt där Gyllene snittets linjer korsas varvid jämviktsförhållande och harmoni i 
bilden uppstår.” –Wikipedia 
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Empiri 
Två imageboards upprättades, en för vad Lagafors står för, deras kärnvärden, se bilaga 4, 
och en för produkten som ska skapas, för vad produkten ska uttrycka, se bilaga 5. Genom 
en studie av Lagafors och deras nuvarande produkter togs olika nyckelord fram. Lagafors 
står för ultimat hygien, reducera kostnader, reducera miljöpåverkan och förbättra 
arbetssituationen. När det gäller produkten ska den uttrycka enkelhet, robusthet, 
hygieniskt, klarhet och kvalitet. Utifrån dessa nyckelord letades ett stort antal bilder fram 
från internet som passade orden. Resultatet, en moodboard fylld med bilder, är en 
inspirationskälla att använda vid fortsatt arbete med att utforma produkten. 

2.6 Användare 
En användarstudie har utförts där referensgruppen fungerat som källa. ”En 
användarstudie har som mål att få en tydlig bild av användarnas krav och önskemål. 
Informationen används som tidig input i utvecklingsprojektet. Att inte uppmärksamma 
användarkrav leder ofta till problem senare i utvecklingen”.8 
 
Två olika metoder har använts, den ena är intervju med personer från referensgruppen 
och den andra är scenarioteknik som delvis bygger på informationen från intervjuerna. 

2.6.1 Intervju 

Teori 
Intervju är en av de mest välkända metoderna för att samla in åsikter från användaren. 
Målet med intervjun är att få svar på hur och varför en produkt ska användas, vilka 
egenskaper som är viktigast för användaren och vilka funktioner som är mest centrala.  
 
”Det är fantastiskt vad man kan få ut genom att bara fråga. Att prata med människor och 
höra deras åsikter är ett bra sätt till att avslöja och erfara. Men designers behöver vara 
aktsamma; vad folk säger att de gör och vad de egentligen gör är två väldigt olika saker.” 
– Dan Saffer, Adaptive Path 
 
Det finns olika former av intervjuteknik och vilken som används avgörs genom vilken typ 
av information som ska samlas in9. 

Empiri 
En intervju med medlemmarna i referensgruppen utförs för insamling av information. De 
former av intervjuteknik som användes i projektet är personlig intervju, telefonintervju 
och fältstudie med intervju. Alla tre täcker upp olika områden för att samla in så mycket 
information som möjligt.  
 
Deltagarna i referensgruppen intervjuades eftersom de är ämneskunniga personer inom 
näringslivet. Fyra personer intervjuades totalt varav tre av dem är användare av Lagafors 
produkter och den fjärde samarbetar med Lagafors genom att sälja kemikalier till 
Lagafors produkter.  
 
Som stöd för intervjuerna iordningställdes en intervjuguide med frågeämnena; 
användande, funktion och konstruktion, framtiden, se bilaga 6. 
 
 
 
8www.usabilitypartners.se 9Helgegren E, Orrell U, Interior Design for Saab Automobile, sid 19   
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Intervjuerna förbokades så att personerna god hade tid på sig att besvara frågorna. 
Intervjuerna varierade från 20 minuter till en och en halv timme. Intervjuerna 
dokumenterades efter varje intervjutillfälle. Detta material ligger till grund för kommande 
funktionsanalys och scenario. Informationen kommer även användas som underlag till det 
fortsatta arbetet och i idégenerering.   

2.6.2 Scenario 

Teori 
”Då arbete sker på en konceptuell nivå har scenarioteknik användas för att finna 
produktens funktioner”10. ”Metoden Scenarios används genom att man illustrerar en 
karaktärslik berättelse som beskriver sammanhanget för användandet av en produkt eller 
tjänst. Scenarios är en bra metod om man vill verklighetsförankra en produkt eller idé där 
man är tvungen att ta hänsyn till människan, plats, tid mm. Det gäller att skriva ett 
scenario som verkligen täcker upp det mesta man kan tänkas stöta på i verkligheten för att 
få ett brett perspektiv. Man måste sätta sig ner och fundera på allt omkring scenariot för 
att det skall bli så realistiskt som möjligt”.11 

Empiri 
Med utgångspunkt från intervjuer och produktanalysen skapades ett scenario, se bilaga 7. 
Metoden tillämpades genom en beskrivning av två personer som arbetar som städare i en 
fabrik där de tillverkar pannkakor. De två personerna använder mobila rengöringsenheter, 
vilket är projektets uppgift att ta fram.  
 
För att Scenariot skall bli så realistiskt som möjligt användes fältstudien, som gjordes 
med Jonny Weinitz på Lantmännen Axa Foodservice 19.03.2007, som stor 
inspirationskälla. Så många detaljer som möjligt om hur arbetsmiljön ser ut och olika 
tidpunkter har beskrivits i scenariot för att i idégenereringen enklare hitta funktioner och 
smarta lösningar. 
 
Scenariot är ett hjälpmedel som förutom i idégenereringen även används i 
konceptframtagningen för att kontrollera att inte några användningsområden har glömts 
bort eller för att påminna om dess arbetsmiljö och vad produkten utsätts för i 
sammanhanget. 

2.7 Marknad 
Syftet med att fördjupa sig i Lagafors och dess konkurrenter är att inhämta information 
som hjälper till att skapa en konkurrenskraftig produkt på marknaden. Genom att studera 
vad konkurrenterna erbjuder för liknande produkter och notera deras produkters starka 
respektive dåliga sidor, kan en egen produkt skapas som skiljer sig från dem som redan 
finns ute på marknaden.  
 
Som verktyg för att studera aktuella konkurrenter och Lagafors används Benchmarking 
och SWOT-analys. Informationen ger en stor grund till framförallt funktionsanalysen. 
 
 
 
 
 
 
10Warell A, Produktsyntes  11www.funktionmedia.se   
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2.7.1 Benchmarking 

Teori 
Benchmarking är ett verktyg för förbättring. Det är först och främst en metodik för 
förbättring av de egna företaget genom jämförelse med andra företag som är de bästa 
inom samma område. Benchmarking är ett bra verktyg som leder till att man hittar nya 
källor till förbättring utanför den egna organisationen och man hittar nya och innovativa 
metoder som för fram utvecklingen i det egna företaget. Benchmarking definieras på 
följande sätt: ”Benchmarking är konsten att vara tillräckligt ödmjuk för att erkänna att 
någon är bättre än du och samtidigt vara vis nog att lära sig att bli lika bra eller bättre”.12 

Empiri 
I benchmarkingen studerades konkurrenterna för att få klarhet i hur den nya produkten 
kan förbättras jämfört med de produkter som redan finns på marknaden. Då utbudet av 
mobila rengöringsenheter inte är speciellt stort är det få konkurrenter som har kunnat 
studeras. Dessutom finns deras produkter inte tillgängliga i några butiker i Sverige varför 
en noggrannare analys inte har kunnat genomföras utan studien har utförts via hemsidor 
med egna betraktelser.  
 
Då utbudet av mobila rengöringsenheter är litet, utökades undersökningen med liknande 
produkter. De företag som undersökts visas i bild 2.2. 
 
De funktioner och egenskaper som anses intressanta hos konkurrenterna, är att 
produkterna är lättmanövrerande, de har en lätt vikt och kompakt design. Under 
benchmarkingen undersöktes även hur lättanvänd produkten ansågs vara, om den kan 
tänkas vara lätt att serva och om funktionerna är lättbegripliga. En funktion som 
betraktades intressant var en automatisk kabelvinda. Endast en konkurrent ägde en 
tilltalande design medan de andras inte ansågs lika tilltalande. Resultatet från 
benchmarkingen ses i bilaga 8. 
 

Bild 2.2: Företag som studerats. 
 
12Andersen B, Pettersen P, Benchmarking – En praktisk handbok, sid 7,11 & 15 
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2.7.2 SWOT-analys 

Teori 
SWOT-analys har fått sitt namn efter de engelska orden Strengths, Weakness, 
Opportunities och Threats*. Att arbeta med SWOT-analys är ett strukturerat sätt att 
bedöma styrkor, svagheter, möjligheter respektive hot inom en organisation. Styrkor och 
svagheter är parametrar som den egna organisationen kan påverka själv, det vill säga 
genom egna beslut. Möjligheter och hot är parametrar som den egna organisationen inte 
kan påverka, det vill säga beslutet fattas av andra. Ett exempel på detta är beslut av 
regeringen och riksdag, andra myndigheter eller branschorganisationer. När SWOT-
analysen är gjord ska det analysers vad organisationen bör göra – och prioritera – för att 
utvecklas.13 

Empiri 
För att skaffa fakta till SWOT-analysen användes benchmarkingen som tidigare gjorts 
och information från Lagafors. Lagafors och dess produkters styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot sammanställdes i en tabell, se bilaga 9. Tabellen ger en tydlig bild av 
hur Lagafors kan jobba för att utvecklas, vad det finns för möjligheter som kan utnyttjas 
och vilka hot de ska vara aktsamma för.  

2.8 Resultat Analys 
Resultatet från analysen gav två olika resultat. Det ena syftar till att skapa en känsla och 
att ge inspiration vid utformning av produkten. Exempel på detta är scenariot, 
imageboarden och benchmarking.  
 
Det andra resultatet är en mer konkret del med uppradade kriterier och krav. Exempel på 
detta är nulägesanalysen och PSD-analysen. Informationen av den mer konkreta delen 
ligger till stor grund vid framtagning av kravspecifikationen och funktionsanalysen. 

2.8.1 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är en lista med de krav som produkten ska uppnå när den är klar. Det 
är därför viktigt att den är godkänd av uppdragsgivare och att alla som arbetar i projektet 
har läst igenom den. Kravspecifikationen kan liknas vid en beställning från 
uppdragsgivaren.14 Kravspecifikationen ligger som bilaga 10. 

2.8.2 Funktionsanalys 
Funktionsanalysen är en del av kravspecifikationen. Syftet med att göra en 
funktionsanalys är för att garantera att inte viktiga funktioner hos produkten förbises. 
Funktionsanalysen kan ses som projektets röda tråd som ska kompletteras och uppdateras 
efter hand som projektet fortgår. Funktionsanalysen är ett sätt att underlätta arbetet med 
att systematiskt och metodiskt gå igenom och analysera samtliga krav och önskemål som 
ställs på en aktuell produkt. Funktionsanalysen ska vara en sammanställning av alla 
uppgifter som införskaffats och samlats genom egna och andras undersökningar och 
tester. Funktionsanalysen fungerar som ett underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.14 

Funktionsanalysen finns i bilaga 11. 
 
 
 
 
13www.kamp.se 14Löfgren B, Design och produktutveckling, sid 90, 94 & 95 
* På svenska betyder SWOT; styrker, svagheter, möjligheter, hot. 
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2.9 Diskussion och slutsats 
Analysen har samlat den information som anses behövlig för att fastställa de 
förutsättningar och utgångspunkter som krävs till ett fortsätta arbete. Analysen blev mer 
strukturerad genom att den delades in i fyra olika delar; produkt, design, användare och 
marknad. Till varje del valdes passande metoder ut, vilka har samlat den information som 
önskades. Metoderna är verktyg som teknologerna har lärt sig under studietiden.  
 
Då projektet går ut på att ta fram en ny produkt behövdes kunskap om den nuvarande 
stationära utrustningen, som finns i Lagafors sortiment. Tyvärr har det inte funnits tid 
eller möjlighet att testa utrustningen då Lagafors endast tillverkar efter beställning och 
inte alltid har en utrustning tillgänglig. Dock kunde mycket av de kunskaperna fås via 
fälttestet som gjordes på Lantmännen Axa Foodservice. Fälttestet underlättade förståelsen 
för hur en städsituation, som produkten kommer att finnas i, kan se ut. 
 
I användaranalysen gjordes ett litet antal intervjuer, men trots det framkom en stor mängd 
information. En möjlig förbättring av intervjuerna hade kunnat göras genom besök och 
personliga intervjuer med samtliga i referensgruppen. Det fanns tyvärr ingen tid till detta. 
Intervjuerna visade på att det fanns en efterfrågan av produkten.  
 
Analys av designen visade att Lagafors har tydliga drag gällande former och linjer. 
Loggan är dock inte placerad i det Gyllene snittet. Det var svårigheter med att analysera 
färgmönstret som Lagafors använder. De har klara riktlinjer på vilka färger som ska 
användas men följer inget mönster då det gäller hur mycket av varje färg som ska 
användas på produkterna. 
 
Benchmarkingen blev begränsad genom att marknaden för mobila rengöringsenheter är 
liten. Informationen anses ändå ge tillräckligt mycket information. Benchmarkingen 
resulterade inte i något häpnadsväckande, det vill säga marknaden har inte några 
produkter som anses som ett konkurrerande hot då det gäller funktion och design. 
 
Slutligen anses metoderna som använts ha fungerat bra och gett den information som 
efterfrågades. Resultatet från analysen är inget konkret facit på hur produkten skall skapas 
utan är riktlinjer, inspiration och ett förtydligande av hur produkten kan tänkas se ut. 
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3 Idégenerering 

3.1 Syfte 
Syftet med idégenerering är att genom olika metoder och inspirationskällor finna så 
många innovativa lösningar och idéer som möjligt.  

3.2 Mål 
Målet är att generera en stor mängd idéer på lösningar, funktioner och detaljer. Detta ger 
Lagafors ett underlag att göra urval ur för att välja de lösningar som anses intressanta 
inför kommande konceptframtagning. 

3.3 Metod 
Olika arbetsmetoder har använts för att driva projektarbetet framåt i en kreativ och 
inspirerande riktning. Skissarbete och diskussion utgjorde basen för denna del av 
projektet. Metoder som använts är idétömning, inspirationsinsamling och brainstorming 
vilka beskrivs nedan. Metoderna valdes då de resulterar i att idégenereringen genomförs 
på ett sätt som önskas, det vill säga arbetet genomförs på ett icke-kritiskt tänkande sätt 
och med öppenhet för nya förslag. 

3.4 Idétömning 

3.4.1 Genomförande 
Sedan projektstarten föddes idéer på lösningar och frågeställningar kring projektet. För att 
få ner alla tankar och funderingar startade idégenereringen med ett idétömningstillfälle. 
Alla idéer och funderingar skrevs ner på papper som underlag till skissningsfasen. En del 
funderingar skrevs om till frågor som Lagafors fick besvara.  
 
För att beskriva idéer sinsemellan och för att lättare förstå hur uppbyggnaden av 
produkten kan se ut införskaffades lera. Leran formades till små skalenliga modeller av 
de komponenter som ingår i produkten. Med dessa kunde teknologerna visa för varandra 
på ett enkelt sätt vilka idéer de hade kring projektet. Idéerna antecknades inför fortsatt 
arbete.  
 
I sista skedet av idétömningen sorterades alla papper med idéer och tankar. Liknande 
förslag sållades bort och kvarstående idéer sorterades upp i grupper.  

3.4.2 Resultat 
Idétömningen var en bra start och metod för att strukturera, sortera och få idéer 
dokumenterade. Att skapa ordning och få en bra grund att driva ett fortsatt projektarbete 
kändes viktigt.  
 
Arbetet resulterade i en uppdelning av idéområden. Dessa är handtag, 
förvaring/upphängning, hjul, detaljer och kombineringar. Uppdelningen underlättade 
skissarbetet med hänsyn till att det är lättare att fokusera på en mindre del istället för hela 
produkten.  

3.5 Brainstorming 

3.5.1 Teori 
Brainstorm är en välkänd metod för idéskapande. ”Vid brainstorming sammansluts en 
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grupp på mellan tre och sex personer. De kan ha olika intressen och kunskaper, men 
stämningen bör vara avspänd och positiv vid sammankomsterna. Alla måste få komma till 
tals – annars är det ingen mening med att arbeta i grupp. Alla idéer antecknas eller ritas 
ner. Senare utvärderas materialet och bearbetas vidare”.15  
 
Vid brainstorming är det viktigt att känna till följande regler. Reglerna förhindrar 
hämning av kreativitet.  

• Kritik och bedömning under mötet är absolut förbjudna (inklusive självkritik). 
• Stort antal idéer eftersträvas. (Stor bredd på idéer ger hög topp.) 
• Gå gärna utanför det vanliga (vilda idéer eftersträvas). 
• Kombinera och komplettera framkomna idéer (hela gruppen). 

3.5.2 Genomförande 
För att på ett strukturerat men ändå kreativt sätt skapa idéer användes metoden 
brainstorming. Brainstormingen genomfördes i korta intervaller under en period av två 
veckor. 
 
Brainstormingen startade med att teknologerna enskilt skissade ner de idéer och tankar 
som dykt upp. Detta för att inte styras av varandra. Sedan utbyttes skisser och tankar och 
en gemensam brainstorming utfördes. Genom att titta på varandras skisser skapades 
inspiration och nya förslag föddes. Så många förslag som möjligt skissades ner, både 
enkla och snabba skisser, galna och mer realistiska. För att få ett brett utbud av idéer 
hämtades inspiration från olika ställen.  
 
Miljön och omgivningen är i sig en stor inspirationskälla. Därför utfördes brainstorming 
på flera olika ställen; biblioteket i Halmstad centrum, högskolan och parker. För mer 
konkret inspiration studerades lösningar på produkter som erbjuder liknande komponenter 
men inte samma användningsområde. Till exempel barnvagnar och dammsugare (se mer 
under stycket inspiration). 
 
Då grovbrainstormingen ansågs klar samlades förslagen in och delades in i de områden 
som togs fram under idétömningen; handtag, förvaring/upphängning, hjulen, detaljer och 
kombineringar. Varje område studerades mer i detalj och idéerna förbättrades och 
förtydligades.  

3.5.3 Resultat 
Resultatet av brainstormingen blev ett stort antal idéskisser, indelade i fem olika 
områden. Idéerna sammanställdes på A4 papper, en idé på varje papper. Detta för att i 
diskussion med Lagafors lättare kunna utvärdera varje idé.  
 
Se resultat från brainstorming i bilaga 12; handtag, bilaga 13; förvaring/upphängning, 
bilaga 14; hjulen, bilaga 15; detaljer och bilaga 16; kombineringar. 

3.6 Inspiration 
För att öppna sinnena och få ett brett utbud av idéer under brainstormingen, hämtades 
inspiration från olika inspirationskällor. 
 
 
 
15Österlin K, Design i fokus för produktutveckling, s 45 
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3.6.1 Genomförande 
Inspirationskällor av olika slag användes flitigt under idégenereringen som bidrog till ett 
brett utbud av idéer och förslag. Resultaten från analysdelen användes också, dock endast 
som inspiration rörande produkten. För att vidga tankegångarna hämtades även 
inspiration från källor som inte har koppling till produkten.   
 
Då tankar kring projektet dagligen funnits hos teknologerna har inspiration hämtats från 
många olika källor. Inspiration och idéer har poppat upp lite var stans i från, så som efter 
att ha varit ute i naturen, efter en shoppingdag på stan, lite TV-tittande eller 
tidningsläsande. En mer konkret inspiration har hämtats från närliggande produkter. 
 
Ett exempel på närliggande produkt som studerades var barnvagnar. Barnvagnar är stabila 
men ändå lätta att köra. Flera modeller av barnvagnar passerar lätt hinder, klarar ojämn 
mark och erbjuder en ergonomisk manövrering. Ett studiebesök gjordes på Babyproffsen 
i Halmstad.16 Där studerades främst handtag och hjul på barnvagnen. Även 
manövreringen på vagnarna testades. 
 
För inspiration kring förvaring av munstycken gjordes ett besök på ONOFF i Halmstad.17 
Där studerades främst dammsugare som visar smarta lösningar på förvaring av 
munstycken. 
 
Även internetsidor studerades där det söktes efter smarta lösningar och förvaringar. Vissa 
av de idéer som hittades kunde överföras till projektets ändamål.18, 19 

3.6.2 Resultat 
Utifrån samtliga inspirationskällor togs foton, bilder sparades och broschyrer samlades in. 
Dessa foton och bilder samlades i en mapp. Denna så kallade inspirationsmapp kom till 
stor nytta vid brainstorming. 

3.7 Resultat Idégenering 
De valda metoderna för idégenereringen resulterade i ett stort antal idéer, vilka efter 
utgallring kommer att användas till kommande konceptframtagning.  
 
En av dessa metoder var idétömning, vilken bidrog till att alla tankar och funderingar 
fästes på papper.  
 
Andra metoden som användes var brainstorming, vilken resulterade i ett stort antal 
nerskissade lösningsförslag. För att bredda utbudet av skisser inhämtades inspiration från 
flertal inspirationskällor. Dessa gav input till idéer. 
 
Samtliga idéskisser från brainstormingen användes som diskussionsmaterial vid en andra 
brainstorming, den här gången tillsammans med Lagafors. Tre personer från Lagafors 
medverkade vid brainstormingen; handledare, VD och produktansvarig. De fem 
idéområden med skisser presenterades och förklarades, ett område i taget. Diskussionen 
bidrog till nya idéer och lösningar. Efter brainstormingen utvärderades idéerna, nya som 
gamla. De idéer som var intressanta plockades ut för att användas i nästa steg i projektet. 
 
Då andra brainstormingen resulterade i ett antal nya funktionskrav krävdes en 
uppdatering av funktionsanalysen se bilaga 11. 
 
16Babyproffsen i Halmstad, 17ONOFF i Halmstad, 18http://husmusen.blogg.se, 19www.bosign.se 
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3.8 Diskussion och slutsats 
För att få struktur på idégenereringen inleddes fasen med en idétömning. Idétömningen 
drev fasen från kaos av idéer och tankar till mer uppstrukturerad samling av fem 
idéområden; handtag, förvaring/upphängning, hjul, detaljer och kombineringar. 
 
Själva skissandet genomfördes i form av en brainstorming. Vid brainstormingen deltog 
endast teknologerna, det vill säga två personer. Detta beslut valdes då teknologerna anser 
att de diskuterat projektet med familjemedlemmar och vänner i den grad att de fått 
tillräckligt med åsikter och inspiration utanför projektgruppen. 
 
För att inte begränsas har inga hänsyn tagits till hur produktens komponenter ska 
sammankopplas eller specifika dimensioner. Detta kommer att behandlas i senare skede. 
 
För att vidga tankarna i brainstormingen användes olika inspirationskällor. Källorna som 
användes var inte direkt kopplade till produkten och gav därför nytänkande idéer.  
 
Svårigheten med skapandet av idéer till produkten var att områdena är väldig beroende av 
varandra. Flertalet idéer är begränsade av exempelvis ett visst handtag eller en viss 
kombination av komponenterna. Därför gick det inte att fokusera på en del utan fokus 
fick sättas på helheten, vilket ibland kändes hämmande.  
 
Då alla skisser med idéer presenterades för Lagafors startade en andra brainstorming. Här 
fick Lagafors komma med de åsikter och tankar de hade kring idéerna och projektet. 
Anledningen till att Lagafors inte medverkade i första brainstormingen var för att inte 
hämma teknologerna i ett tidigt stadium. Då en andra brainstorming genomfördes var det 
av intresse att få synpunkter från Lagafors då de är mer insatta i ämnet och kan försäkra 
att lösningarna för produkten går att genomföra i praktiken. Deras kommentarer gav 
idéerna mer verklighetsankoppling.  
 
Samtliga idéer och kommentarer begrundades och sammanställdes för att i kommande 
fas, konceptframtagning ta fram fullständiga koncept. 
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4 Konceptframtagning 

4.1 Syfte 
Syftet med konceptframtagning är att få ihop de idéer som valdes ut vid idégenerering till 
färdiga koncept. 

4.2 Mål 
Målet är att genom urval av de idéer som uppstod under idégenerering få fram minst fyra 
koncept. Dessa koncept kommer att ge en förståelse för de ingående delarnas samverkan i 
produkten. Utifrån dessa koncept skall ett slutkoncept väljas ut med Lagafors hjälp.  

4.3 Metod 
Under konceptframtagning användes de idéer som valdes ut under idégenerering. 
Konceptframtagningen delades in i två delar; framtagning av koncept och utvärdering 
och konceptval. 
 
Under framtagning av koncept användes en Morfologisk matris för att samla idéerna till 
fullständiga koncept. Att använda en Morfologisk matris som metod valdes då den tillåter 
att alla idéer kan tas med i konceptframtagningsprocessen.  
 
Under utvärderingen och konceptval granskades koncepten tillsammans med Lagafors 
med mål att finna ett slutkoncept. Som metod för att visualisera koncepten användes 
enkla handskisser ur olika synvinklar. Utvärderingen utfördes i form av diskussioner med 
kravspecifikationen som underlag. 

4.4 Framtagning av koncept 
För att testa och visualisera alla de idéer som valdes ut i idégenerering behövdes idéerna 
sättas ihop till fullständiga koncept. Som metod, för att få fram fullständiga koncept, 
användes en Morfologisk matris.  

4.4.1 Morfologisk matris 

Teori 
En Morfologisk analys syftar till att skapa ordning och ge form åt komplexa sammanhang 
där många faktorer samspelar med varandra på ett svåröverskådligt sätt20. De idéer som 
kommit fram under idégenereringen ställs på ett systematiskt sätt upp i ett rutnät, det vill 
säga en matris. Genom att kombinera idéerna i matrisen skapas många olika lösningar på 
problemet21. 

Genomförande 
Under idégenerering valdes i slutstadiet de lösningar ut som ansågs intressanta. I detta 
skede skapades även nya idéer. Samtliga av dessa lösningar fördes in i en Morfologisk 
matris, se bilaga 17. 
 
Matrisens ena axel är indelad i 6 oberoende kolumner. Varje kolumn står för ett 
problemområde, vilka är: kombinationer av ingående delar, hjul, upphängning slang och 
kabel, upphängning munstycken, handtag och kåpa. Varje problemområde har sin rad 
 
 
20http://sv.wikipedia.org/wiki, 21Österlin K, Design i fokus för produktutveckling, s 48 
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med tillhörande lösningar. Matrisen sammanfördes i skissform, det vill säga alla lösningar 
i matrisen bestod av skisser.  
 
När matrisen var ifylld började olika kombinationer av lösningar att testas. Under arbetets 
gång visade det sig att några lösningsförslag var mindre lämpliga då de inte fungerade 
ihop med övriga lösningar. Dessa togs därför bort.  
 
Efter att ha provat olika varianter av grundkoncept togs slutligen fem stycken koncept 
fram. Arbetet återgick till ritbordet och de fem koncepten skissades upp. Varje koncept 
bearbetades mer noggrant och alla oklarheter klarades upp. Skisserna användes som 
underlag för diskussion med Lagafors. 

4.4.2 Resultat 
Den Morfologiska matrisen var ett mycket effektiv verktyg för att kombinera de olika 
lösningarna med varandra. Matrisen gav en tydlig bild av de olika lösningarna och hur de 
kunde kombineras. En sammanställning av koncepten som tog fram presenteras nedan.   
 
För samtliga koncept gäller följande; alla har en kåpa för att täcka känsliga komponenter. 
Kåpan är öppen baktill för att möjliggöra byte av kemikaliedunkarna och har öppningar 
på sidorna för att användaren ska kunna se hur mycket kemikalier som finns kvar i 
dunkarna. De två kemikaliedunkarna är placerade i en låda baktill i enheten för att 
underlätta byte. 

Koncept 1 - MI3   
(Bilaga 18) 
Konceptet har en lutande pump och ett elskåp 
som är monterat baktill. Kompressorn är 
placerad strax ovanför kemikaliedunkarna. 
Satellitstation och handtag är monterat baktill i 
enheten. I handtaget placeras munstyckena. 
Enheten har sex fasta hjul, tre på varje sida. 
Slang och kabelhylla är placerade på sidorna av 
kåpan och sitter fast med hjälp av två stänger 
som är fästa i den horisontella delen av 
stommen. Kåpan fästs i stommen med hjälp av 
klämmor.  

Koncept 2 – Austin  
(Bilaga 19) 
Konceptet har en lutande pump med 
kompressor och elskåp monterat framtill. 
Satellitstation och handtag är placerade baktill 
på enheten. Handtaget är höj och sänkbart. 
Enheten har fyra hjul, två fast baktill och två 
rörliga framtill. Munstyckshållare, slang- och 
kabelhylla är placerade på sidorna av kåpan. 
Kåpan kan öppnas med hjälp av ett gångjärn i 
framkant. På så sätt kan komponenterna enkelt 
nås genom att fälla kåpan framåt. 
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Koncept 3 – Bourne 
(Bilaga 20)  
Pumpen är stående med elskåp och kompressor 
monterat baktill. Satellitstation är även den 
placerad baktill på enheten. Enheten har fyra 
hjul, de två bakre sitter i höjd med stommen och 
är fasta. De två främre är små rörliga hjul som 
är placerade under ramen. Handtaget, som är 
placerat baktill på enheten, går ut en bit på 
sidorna och på varje sida hänger en ”påse” av 
vävd metall. I påsarna stoppas 
specialmunstycken och kabel. Slangen i sin tur 
placeras på en slanghylla under satellitstationen.  
De tre standardmunstyckena hängs på handtaget.  
Kåpan skruvas fast i stommen. 

Koncept 4 – Smith  
(Bilaga 21)  
Pumpen är lutande, elskåp och kompressor är 
monterat framtill. Satellitstationen är placerad 
bak, under pumpen. Enheten har fyra hjul, två 
rörliga fram och två fasta bak. En kabelvinda är 
placerad inunder kåpan. En ”ratt” har placerats 
baktill och fungerar som handtag, slanghylla 
och förvaring av munstycken. Kåpan fästs i 
ramen med hjälp av klämmor och har hål för 
kulventilerna på satellitstationen. 

Koncept 5 – James  
(Bilaga 22)  
Pumpen står upp med elskåp och kompressor 
monterat baktill. På baksidan av enheten är en 
satellitstation och en plåtskiva monterad. På 
plåtskivan placeras munstyckena med hjälp av 
små gummiklämmor. På plåten finns 
markeringar som visar vilket munstyckena som 
ska sitta var. Slang- och kabelhylla är placerad 
på sidan av kåpan. Kåpan kan fällas fram vid 
service med hjälp av ett gångjärn.  

4.5 Utvärdering och konceptval 
Det bästa från koncepten väljs ut i ett utvärderingsmöte med kravspecifikationen som 
facit. Kravspecifikationen används för att se om projektet drivs i rätt riktning. Godbitarna 
från flera förslag plockas ut och kombineras i en gemensam lösning, ett slutkoncept.22 

4.5.1 Genomförande 
För en utvärdering av koncepten bokades ett utvärderingsmöte med Lagafors då de är 
experter inom området och har tyngsta ordet när det kommer till beslut av slutkoncept.  
 
 
22Österlin K, Design i fokus för produktutveckling, s 28 och 29 
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Vid tillfället deltog teknologerna, handledaren på Lagafors, VD och produktansvarig.  
 
De fem koncepten placerades ut på ett bord, för att åskådliggöra koncepten samtidigt då 
de presenterades. Koncepten jämfördes och diskuterades med utgångspunkt från de sex 
områden som den morfologiska matrisen är uppdelad i; kombinationer av ingående delar, 
hjul, upphängning slang och kabel, upphängning munstycken, handtag och kåpa. Nedan 
följer den feedback som Lagafors ansågs positiv om de fem koncepten. Se bilaga 23. 

Koncept 1 - MI3 
Lagafors gillade hjullösningen, sex hjul, då den sticker ut från konkurrenterna. Även 
kåpans utformning ansågs intressant; att lutningen på taket följer lutningen på överdelen 
av satellitstationens. Att ha en lutad pump är att föredra då den tar mindre plats i höjdled. 
Handtaget i rundprofil ger ett skönt grepp. 

Koncept 2 - Austin 
Kompressorn och elskåpet har en fördelaktig placering då de kommer upp från golvet och 
skyddas från vatten på ett bra sätt. Lagafors ser positivt på att deras 
standardmunstyckshållare används. 

Koncept 3 - Bourne 
Det tilltalade Lagafors att sidorna på kåporna var helt fria från detaljer, det syns då tydligt 
att det är en Lagafors produkt. Att alla upphängnings och förvarings komponenter 
placeras baktill ses som en fördel då allt är samlat på ett och samma ställe. 

Koncept 4 - Smith 
Likt koncept 3 har koncept 4 sidor fria från detaljer och komponenter. Konceptet har 
elskåp och kompressor placerade högt upp i från golvet. 

Koncept 5 - James 
Att ha satellitstationen placerad synlig längst bak är bra, då Lagafors lagt mycket pengar 
på komponenten och tycker att det är synd att gömma undan den. De ansåg också det var 
en bra idé att placera munstyckena under handtag och satellitstationen.  

4.5.2 Resultat 
I utvärdering och konceptval klargjordes vilka lösningar som var bra och vilka som var 
mindre bra. Dessa lösningar lyftes fram, respektive sållades bort. Inget koncept valdes 
rakt av, utan en kombination gjordes av de olika dellösningarna från de fem koncepten. 
De dellösningar som valdes ut till ett slutkoncept visas i bilaga 23.  
 
Slutkonceptets uppbyggnad består av en lutande pump med elskåp monterat framtill. 
Kompressorn kommer liksom elskåpet att vara monterat fram på pumpen, i främre delen 
av enheten. Kemikaliedunkarna placeras baktill på enheten. Satellitstationen monteras på 
enhetens baksida. Denna kombination av komponenter finns i koncept 2. 
 
Ur koncept 1 valdes dess hjullösning; sex hjul och kåpan som är välvd med ett sluttande 
tak bakåt. Kåpan kommer att kunna fällas fram och detta görs med hjälp av ett gångjärn 
som i koncept 2. Kåpan kommer att hållas ren från upphängnings anordning vilket gör att 
upphängning av slang, kabel och munstycken kommer att placeras på enhetens baksida i 
en och samma konstruktion. Där kommer även att handtag att monteras. Se slutkonceptet 
i bilaga 24. 
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4.6 Resultat Konceptframtagning 
Denna del av projektet resulterade i att fem koncept sattes ihop genom den Morfologiska 
matrisen. Dessa fem koncept gjorde det möjligt att upptäckta problem och möjligheter, då 
koncepten visade om idélösningarna verkligen kommer att fungera i produkten eller inte. 
Koncepten visade även hur den mobila rengöringsenheten kan se ut i helhet. 
 
Med koncepten som diskussionsunderlag togs ett slutkoncept fram. Slutkonceptet sattes 
ihop av de bästa delarna ifrån de fem koncepten. I nästa del av projektet kommer 
slutkonceptet att vidareutvecklas. 

4.7 Diskussion och slutsats 
Idéerna som skapats i idégenerering utvärderades och de bästa lösningarna gallrades ut 
till konceptframtagning. Då lösningarna inte testats ihop med varandra kunde det inte 
försäkras om att de fungerade tillsammans i ett fullständigt koncept.  
 
För att få struktur på idéerna, sorterades de i principiella strukturer och placerades i en 
Morfologisk matris. Matrisen underlättade framtagning av koncept genom att idéerna 
kunde testas för att sedan sammanställas till fullständiga koncept. Då fem olika koncept 
hade tagits fram hade större delen av lösningsidéer i matrisen täckts.  
  
För utvärdering av koncepten finns ett flertal metoder där koncepten kan vägas mot 
varandra. Då Lagafors hade mycket synpunkter att tillföra arbetet, valdes ett möte 
tillsammans med Lagafors som ”utvärderingsmetod”. Lagafors är experter på området, de 
vet vilka koncept som kommer att passa på marknaden och vilka som kommer att fungera 
konstruktions- och tillverkningsmässigt. De har även tyngsta ordet när det kommer till 
beslut om ett slutkoncept.  
 
Då ett slutkoncept skulle väljas ut var det inget av koncepten som valdes rakt av utan 
idéer från samtliga koncept plockades samman till ett slutkoncept. Detta gjordes under 
utvärderingsmötet på Lagafors. Genom att ta fram slutkonceptet tillsammans blev båda 
parterna nöjda och processen kunde fortsätta över till nästa fas; slutförande. 
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5 Slutförande 

5.1 Syfte 
Delen slutförande syftar till att slutföra projektarbetet och att knyta samman alla tidigare 
delar till ett avslut.  

5.2 Mål 
Målet med denna del av projektarbetet är att få fram en produkt som uppfyller 
kravspecifikationen. Målsättningen är att vidareutveckla slutkonceptet till att bli en färdig 
produkt anpassad för tillverkning och marknaden. 

5.3 Metod 
I föregående projektdel gjordes ett urval av lösningar som resulterade i ett slutkoncept.  
 
För att ta detta koncept till att bli en verklig produkt har olika metoder använts. 
Metoderna som använts har utvecklat produkten från att vara ett koncept till att fungera i 
praktiken och vara anpassat för tillverkning och försäljning.  
 
Slutförande inleds med en vidareutveckling. I vidareutveckling utvecklas och testas 
lösningarna till att bli ett fungerande koncept. I resultat av slutförande presenteras den 
färdiga produktens konstruktion, design, materialval, ergonomi och tillverkning. 

5.4 Vidarutveckling 
Det slutkoncept som valdes måste vidareutvecklas för att bli fullständigt. Lösningarna 
måste testas och alla oklarheter måste klaras upp innan produkten förbereds för 
tillverkning.   

5.4.1 Återanknytning till analyser 
Som en sista kontroll för att se att någon del inte glömts bort i projektet återanknöts 
konceptet till analyserna. I analyserna är det listat nödvändigheter och önskemål för 
produkten. Då analyserna ständigt legat som mall för utformning och utveckling av 
projektet resulterar detta i att slutkonceptet uppfyller alla nödvändigheter och de flesta 
önskemål. Dock har några önskemål uteslutits då de inte längre anses intressanta. De 
önskemål som plockats bort har vägts mot design, tillverkningsmöjligheter, 
tillverkningskostnader och tidsgränser.  
 
Önskemål i funktionsanalysen är att hjulen är fasta och vridbara och att de är låsbara. 
Hjullösningen till slutkonceptet har en annan konstruktion vilket löser problemet med att 
svänga produkten. Att hjulen inte är låsbara har uteslutits men anses inte som ett stort 
problem att tillföra om kunden är beroende av det. 
 
Att produkten ska kunna befinna sig i fabrik under produktion var ett önskemål som tagits 
bort. Att ha produkten ute i fabriken under produktion innebär att livsmedel kan komma i 
kontakt med kemikalier, vilket inte är tillåtet. Kemikaliedunkarna måste i så fall vara 
inlåsta på produkten. Detta ansågs vid närmare eftertanke som en opraktisk lösning då det 
blir komplicerat att byta kemikaliedunkarna. 
 
Idén att erbjuda placering av skrubborste och skrapa på produkten var något som kom 
upp i scenariot. Detta kommer dock inte att vara aktuellt för slutkonceptet, utan har 
prioriterats bort då lösningen kräver mer eftertanke och tid.  
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Önskemål om att ha en slangvinda har tagits bort då slangvindor är tunga, väldigt dyra 
och slangen drar med smuts in i vindan, vilket är ohygieniskt. 

5.4.2 Utveckling av lösning 
Då konceptet genomgått kontroll av analyserna skissades det åter upp för att användas 
som diskussionsunderlag med Lagafors. Vid ett möte med VD och handledaren på 
Lagafors bestämdes vilka delar som måste vidareutvecklas och vilka som är godkända att 
gå vidare med.  
 
Under mötet bestämdes att produktens baksida måste vidareutvecklas. På baksidan måste 
höjden och position för satellitstation, handtag och slanghylla bestämmas för att få ett 
fungerande koncept. De ändringar som gjorts var att handtag och upphängning av slang, 
kabel och munstrycken har fått en gemensam konstruktion. Kompressorn har fått en ny 
placering vid sidan av pumpen för att denna infästningskonstruktion skulle bli enklare. 
När dessa moment var lösta godkändes produkten av Lagafors för fortsatt arbete.  
 
För att konceptet ska anpassas mer i detalj till verkligheten måste ergonomiska mått 
finslipas, formen trimmas och utformningen anpassas till konstruktionskrav och 
tillverkning. Konceptet skissades därför upp i 2D med måttsättning och placering av de 
olika komponenterna. 2D-ritningarna användes som diskussionsmaterial för att kunna 
rådfråga sakkunnigt folk, detta för att eliminera så många problem och oklarheter som 
möjligt.  
 
För att anpassa produkten till tillverkning, togs kontakt med företaget Trönningeverken 
AB, vilka kommer att tillverka stora delar av produkten. Tre möten ägde rum med ägaren, 
Jörgen Lejdemalm, där konstruktion, hållfasthet och tillverkningsmetoder diskuterades. 
Jörgen gjorde bedömningar av de tekniska lösningarna, om de fungerade eller inte, vilket 
vägde tungt i framtagningsarbetet av produkten.  
 
Som bollplank för att diskutera konstruktion, hållfasthet och monteringslösningar visades 
även 2D-ritningarna ett antal gånger för Nikola Racov, ansvarig för verkstad och teknisk 
service på Lagafors. 
 
När alla problem lösts började produkten CAD-moduleras. 

5.4.3 CAD-modellering 
CAD (Computer Aided Design) är ett dataprogram som används världen över av bland 
annat den tillverkande industrin.23 Med programmet tas 3D-modeller fram som sedan 
ligger till grund för ritningsmaterial och renderingar. En rendering av en 3D-modell 
innebär att material appliceras och ljussättning läggs på modellen. Detta resulterar i en 
mycket realistisk datoriserad bild av modellen. 
 
Slutkonceptet modulerades upp i 3D-programmet Catia. Catia är ett mycket kraftfullt 3D-
program som används bland annat av Volvo, Electrolux och Scania. Genom att rita upp 
och se produkten i 3D syns eventuella fel och brister på ett lättöverskådligt sätt. Felen kan 
därefter åtgärdas.  
 
3D-modellen lades ut på ritningar vilka ses i bilaga 25. Dessa synades av både Jörgen 
från Trönningeverken och av Nikola från Lagafors, för att försäkra att allt såg rätt ut.  
 
23Helgegren E, Orrell U, Interior Design for Saab Automobile, sid 58 
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5.5 Resultat slutförande 
 

 
Bild 5.1: Slutprodukt 
 
Det slutkoncept som togs fram i konceptframtagning bestod endast av lösningar och idéer 
och behövde utvecklas. I slutförande utvecklades konceptet till att bli anpassat för 
verkligheten och för tillverkning. 
 
Placeringen av komponenterna planerades väl så att slangar och rör inte behöver dras 
onödigt långt, att produkten får rätt jämvikt, att produkten blir servicevänlig och att de 
delar som brukas vid användning placeras i närheten av varandra. Detta så att produkten 
blir genomtänkt och användarvänlig.  
 
Besök hos sakkunniga personer gjordes för att försäkra att produkten kommer att fungera 
konstruktions- och tillverkningsmässigt. Konceptet blev då anpassat för tillverkning och 
montering vilket är väldigt viktigt för att få ner onödiga kostnader.  
 
Resultatet blev en produkt som lever upp till de krav och önskemål som satts i 
kravspecifikationen. Produkten har möjliggjort en mobil lösning för Lagafors 
rengöringsutrustning som idag är stationär. Hur produkten fungerar syns i bilaga 26. 
 
Den färdiga produkten fick namnet MI-LWPM (Mobile Innovation - Low Water Pressure 
Mobil), se bilaga 27. Nedan följer resultatet av de delar som behandlats till MI-LWPM. 

5.5.1 Konstruktion 
Vid framtagning av produktens konstruktion och uppbyggnad utfördes inga konkreta 
beräkningar utan kunskaper och erfarenheter från teknologerna, personal på Lagafors och 
Trönningeverken användes. De komponenterna som utsågs till produkten valdes utefter 
de standarkomponenter som Lagafors och Trönningeverken tillhandahåller för att få ner 
tillverkningskostnaderna. 
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Nedan följer en beskrivning av produktens olika delar och dess konstruktionslösningar. 

Stomme  
(Ritning 001, 002, 003, 006) 
Produkten kommer att byggas upp av en stomme bestående av en fyrkantsprofil med 
dimensionerna 40 x 40 x 4 mm, se bild 5.2. Stommen ger en stabil konstruktion till 
produkten och ger fäste åt de olika delkonstruktionerna där komponenterna ska placeras.  

Bild 5.2: Profiler 
 
Stommen består av en horisontell och en vertikal del. På den horisontella delen av 
stommen finns tre stycken vinkelprofiler fastsvetsade. På profilerna skruvas pumpen fast. 
Även en kemikalielåda med plats för två 25 liters kemikaliedunkar svetsas fast på den 
horisontella delen av stommen.  
 
På den vertikala delen av stommen är en fyrkantsprofil, vinkelprofil och plattjärn 
hopsvetsade till en delkonstruktion. På denna delkonstruktion monteras kompressor och 
pump. Ovanför denna delkonstruktion monteras ett fäste för en on/off box. Fästet är en 
vinkelprofil med hål för skruvar.   
 
Baktill på stommen svetsas ett plåtbakstycke fast som både skyddar och täcker alla 
invändiga komponenter. Baktill svetsas även handtaget.  

Handtag/Slanghylla  
(Ritning 004) 
Handtag och förvaring av slang, kabel och munstycken har en gemensam konstruktion. 
Konstruktionen placeras på stommens bakre del och består av rör som svetsas ihop med t-
rör och vinkelrör, se bild 5.3. 
 

Bild 5.3: T-rör och Vinkelrör 

Hjul  
(Ritning 004) 
De sex hjulen är placerade på axlar som i sin tur svetsas fast i stommen. Vid val av 
placering av hjulen utfördes en jämviktsberäkning för att se var tyngdpunkten är belägen. 
Placeringen av hjulen gör att produkten blir lättmanövrerad och inte tippar.  
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Den mittersta axeln placeras 20 mm nedanför de andra två axlarna. Detta underlättar 
manövreringen vid hinder och då produkten ska svänga. Tyngdpunkten hamnar i den 
bakre delen och produkten kommer att köras på de två bakre hjulparen och de främre 
hjulparen kommer att ligga i luften. Detta underlättar om ett hinder kommer i vägen. Det 
främre hjulparet glider lätt över hindret, produkten tippas och de andra hjulen kan lätt 
köra över. Funktionen illustreras i bild 5.4.  

 
Bild 5.4: Hjullösning 
 
När produkten ska svängas lyfts bakre hjulpar upp och produkten kör endast på mittersta 
hjulparet och kan därmed enkelt svängas. 

Kåpa  
(Ritning 005) 
Kåpan består av tre olika delar; ett mittstycke som är bockat och täcker fram och upptill 
och två sidostycken som täcker sidorna. Sidostyckena svetsas ihop med mittstycket och 
har två öppningar för insyn till kemikaliedunkarna, detta ger möjlighet att se hur mycket 
kemikalier det är kvar i dem. Kåpan är fastmonterad i två gångjärn framtill för att enklare 
kunna tas av och även underlätta vid service då kåpan kan tippas framåt utan att behöva 
tas bort helt. Som säkerhet då kåpan fälls framåt monteras kedja fast mellan stomme och 
kåpan och stoppar kåpan från att falla framåt okontrollerat. Kåpan har tre stycken 
vinkelprofiler monterade på insida, dessa vilar mot stommen och håller upp kåpan. Kåpan 
skruvas även fast baktill i stommen i två fästen för att sitta ordentligt fast. Kåpans tak 
kommer att landa på stommens övre kant. För att förhindra skärningsskador på kåpans 
vassa kanter, kommer kanten slutta några millimeter innan stommens kant. 

5.5.2 Formgivning 
Produktens design har skapats utefter imageboards och PSD-analys, vilka visar på 
Lagafors kärnvärden och formspråk. Även kravspecifikationen ligger som grund då 
produkten måste uppfylla bland annat de hygieniska krav som ställts. 
 
Kärnvärdena för produkten är enkelhet, klarhet, robusthet, hygienisk och kvalitet. Dessa 
kärnvärden syns i produkten genom att den äger enkla former, har ett tydligt formspråk 
som hjälper dig att förstå produktens funktioner och användningsområde. Kärnvärdena 
utrycks även genom materialvalet. 
 
PSD-analysens resultat har bidragit till att produkten fått formen av en box. Kåpan har 
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fått en välvd framsida med en stor logga placerad på vänster sida och övrig yta på 
framsidan är frostad. Taket och framsidan på kåpa är i ett stycke och kåpan går nedan- 
och utanför stommen för att dölja denna. Utskärningarna på kåpans sidor, för att se 
kemikaliedunkarna, har fått samma form som kåpans profil. Applikationer så som hjul 
och skruvar är monterade synliga.  
 
Satellitstationen som i vanliga fall har en logga på framsidan, har valts bort då den inte 
kommer att synas för handtaget. 
 
Produkten har designats utifrån hygieniska aspekter genom att alla ytor är avrinningsbara 
och taket på kåpan har fått en lutning på 20°, enligt bestämd vinkel av Lagafors. 

5.5.3 Materialval 
Då produkten har som nödvändigt krav att vara hygienisk är det uteslutande rostfritt stål 
som används till produkten. Det rostfria stål som Trönningeverken tillhandahåller är ett 
rostfritt stål, SS 23 33. Inga vidare undersökningar har gjorts på andra material då det 
ställs höga krav på hygieniska aspekter. Plast är dock ett alternativ men då produkten 
skall uttrycka och äga robusthet och kvalitet faller det vid användning av plast. Hjulen 
som kommer att användas är framtagna för att vara hygieniska och kunna användas i 
detta sammanhang, det vill säga inom livsmedelsindustrin. Hjulen består helt av plast. 

5.5.4 Ergonomi 
Produkten har anpassats ur ett ergonomiskt perspektiv, med hänsyn till dess målgrupp och 
användning. Detta för att produkten ska bli så användarvänlig som möjligt. 
 
De komponenter som brukas vid användning av produkten; handtag med slang- och 
kabelhylla, munstycken, satellitstation och koppling för intag vatten, har placerats i närhet 
av varandra.  
 
Satellitstationens ovankant har monterats något högre än handtaget, detta för att enklare 
komma åt kulventilerna som är placerade på satellitens ovansida. Kulventilerna används 
för att bestämma vad som ska sprutas; vatten eller kemikalier. 
 
Handtaget har placerats 110 cm över marknivån för att passa användare som oftast är 
män. Män har en medellängd på 179 cm enligt statistiska centralbyrån24 och därför anses 
handtagets placering relevant.   

5.5.5 Tillverkning 
Produkten kommer till största del tillverkas på Trönningeverken AB. Trönningeverken 
AB är specialister på rostfritt stål och tillhandahåller de maskiner och verktyg som krävs 
för att på ett enkelt sätt, och med ett överkomligt pris, tillverka produkten. Efter 
tillverkning skickas den halvfärdiga produkten tillsammans med lösa delar till Lagafors 
där de sista delarna monteras ihop och alla komponenter sätts dit. 
 
Slutligen appliceras en film med Lagafors logga på kåpans framsida. Detta görs av 
företaget Big Apple från Vallberga som kommer till Lagafors och utför momentet på 
plats.  
 
 
 
24www.scb.se  
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5.6 Diskussion och slutsats 
Under konceptframtagningen sammanställdes ett slutkoncept. Detta slutkoncept 
genomgick i slutförandet från att vara ett koncept till att bli en färdig produkt med 
ritningsunderlag.  
 
För att utveckla och anpassa produkten till verklighet och för tillverkning krävdes en del 
utvecklingsarbete. De lösningar i slutkonceptet, som togs fram i tidigare arbete, behövde 
utvecklas och testas för att se om de fungerade.  
 
För att börja lösa alla problemen och för att se hur det kan se ut i verkligheten skissades 
konceptet upp i 2D där mått sattes ut. Problem, funderingar och ändringar uppstod då. 
Detta då det är många komponenter som är involverade i produkten och därmed många 
aspekter att ta hänsyn till. Det var även svårt att få svar på frågor om mått och montering 
från Lagafors. Lagafors har inte massproduktion av sina produkter utan specialtillverkar 
produkter åt sina kunder.  
 
Då allt sattes samman i 3D-programmet Catia uppstod ytterligare frågor, funderingar och 
ändringar angående tillverkning och montering. I detta läge var ändringarna på detaljnivå 
och kunde lätt justeras. 
 
I det sista steget i slutförandet förbereddes konceptet för tillverkning. Alla beslut som 
tidigare tagits angående tillverkning och montering togs upp tillsammans med sakkunnig 
personal från Lagafors och Trönningeverken. På så sätt uppstod inga problem då 
produkten var klar att skickas för tillverkning.
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6 Resultat 

Detta projekt har genom en stor insats av teknologerna, ett bra upplägg på 
examensarbetet, ett gott samarbete med Lagafors och hjälpsamma handledare, bidragit till 
att en produkt tagits fram utifrån uppsatta krav och önskemål. 
 
Projektet har följt en tollgate-metod där varje gate, dvs. delmål, i projektet har granskats 
och godkänts av Lagafors och handledare. Detta har lett till att få problem har uppstått 
under arbetets gång och projektet har ständigt styrt i rätt riktning.  
 
Projektarbetet inleddes med att sätta upp de utgångspunkter som projektet skulle följa, 
detta för att klargöra förutsättningar, mål och grunder. När detta delmål av projektet 
godkänts var teknologerna och Lagafors klara med hur projektet skulle drivas och arbetet, 
med att ta fram en produkt, kunde starta.  
 
Det andra delmålet, analysen, lade grunden för hur produkten skulle utformas och skapas. 
Analyserna som utfördes resulterade i en funktionsanalys och en kravspecifikation, vilka 
fungerade som en checklista för projektet. Styrkor, inspiration, krav och önskemål som 
togs fram under analysen påvisade hur produkten genom konstruktion och design skulle 
utformas. 
 
Genom idégenerering skapades mängder med idéer på detaljer och lösningar. Inspiration 
hämtades från olika källor vilket ledde till nytänkande lösningar. Idéerna visades för 
Lagafors som valde ut de idéer som ansågs mest intressanta.  
 
De utvalda idéerna plockades sedan ihop i konceptframtagning till koncept. Genom att 
placera idéerna i koncept kunde man se om de gick att förverkliga. Fem olika koncept 
plockades ihop vilka presenterades och utvärderades tillsammans med Lagafors. Inget av 
koncepten valdes rakt av utan de bästa idéerna valdes ut från de olika koncepten till ett 
slutkoncept. 
 
Slutkonceptet utvecklades sedan till att bli en verklig produkt på marknaden. 
Dimensioner bestämdes efter komponenternas storlek och ergonomiska aspekter och 
anpassning gjordes för tillverkning och montering. När alla ändringar och problem var 
lösta lades delarna ut på ritningar och första produkten kunde börja tillverkas. Den färdiga 
produkten fick namnet MI-LWPM (MI Low Water Pressure Mobil). 
 
MI-LWPM har möjliggjort en mobil lösning för Lagafors rengöringsutrustning som idag 
är stationär. Produkten erhåller fördelar gentemot konkurrenterna och är därför en 
konkurrentkraftig produkt på marknaden.  
 
Produkten har en välplanerad placering av komponenterna. Placeringen har valts så att 
slangar och rör inte behöver dras onödigt långt, att produkten får rätt jämvikt, att 
produkten blir servicevänlig och att de delar som brukas vid användning har placerats i 
närheten av varandra. Detta gör produkten genomtänkt och mer användarvänlig, vilket 
Lagafors eftersträvar då ett av deras kärnvärden är att underlätta arbetssituationen.  
 
Produktens design har skapats utifrån Lagafors formspråk och hygieniska aspekter. 
Lagafors kärnvärden; enkelhet, klarhet, robusthet, hygienisk och kvalitet, syns genom val 
av material, form på produkten och detaljer, allt enligt imageboard och PSD-analys. De 
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hygieniska aspekterna syns genom att ytorna är avrinningsbara, kåpan heltäckande och 
valet av material är rostfritt. 
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7 Diskussion 

Projektet startade med att de utgångspunkter som fanns till hand sattes upp, vilket gav en 
bra överblick för vilka bitar som måste tillföras i projektet. Fortsättningsvis gav nästa del, 
analys en god och framförallt bred input till hur produkten skulle skapas. Informationen 
från båda delarna höjde teknologernas kunskaper om projektet och kring produkten. 
Många timmar lades på utgångspunkter och analys för att minska risken för ett 
misslyckande. Delarna skapade tillsammans en bra grund att arbeta utifrån, vilket har 
bidragit till att projektarbetet har gått så bra som det har gjort. 
 
Nästa steg idégenerering bidrog med en kreativ och rolig fas. Inspirationsinhämtningen 
gav teknologerna miljöombyte och trevliga besök hos återförsäljare. Under 
konceptframtagning blev projektet mer konkret och en slutlig produkt började ta form. 
Sista delen, slutförande, var mycket kunskaps krävande. Tillverkningsmetoder, 
hållfasthet, design, dimensioner och konstruktionslösningar skulle lösas för att få 
produkten fungerande. 
 
Genom ett bra förarbete, kreativa lösningar och noggranna tillämpningar har projektet lett 
till ett lyckat resultat. En produkt har tagits fram som uppfyller Lagafors förväntningar. 
Produkten uttrycker Lagafors designspråk och är ett komplement till deras stationära 
utrustning. 
 
Sammanfattningsvis har projektet varit roligt, lärorikt och tillämpande. Projekt har 
medfört i ett resultat som Lagafors är mycket nöjda med. Prototypen som togs fram i 
slutet av projektarbetet är nu såld till kund. 

7.1 Metodval 
Många metoder användes under projektets gång vilket visar på ett välstrukturerat 
projektarbete, goda kunskaper och erfarenheter. Teknologerna har stor erfarenhet av 
projektarbete och därmed vetskapen om vilka metoder som ska användas för att få ut de 
resultat som önskas.  
 
Projektets viktigaste metod var tollgate metoden som projektets upplägg och tidsplan 
byggde på. Med denna metod fanns det inget utrymme att hamna efter i tidsplanen, då 
metoden bygger på delmål med deadlines. Varje delmål måste godkännas för att projektet 
ska tillåtas att fortsätta. Därmed måste alla fel rättas till innan det är tillåtet att driva 
projektet vidare och på så sätt förhindrades ett misslyckande. 
 
Penna och papper och 3D programmet Catia var teknologernas viktigaste hjälpmedel. 
Penna och papper användes flitigt i projektets början, då det är enkla verktyg för att 
visualisera tankar och idéer. Då projektet blev mer konkret gick de över till att använda 
Catia. Genom detta program kunde produkten moduleras upp för att ge en helhetsbild. 
Det har även funnits möjlighet till att testa produktens funktionalitet. Genom Catia togs 
ritunderlag och renderingsbilder fram. 

7.2 Lärdomar av projektet 
Detta projektarbete har gett teknologerna nya lärdomar och det nära samarbetet med 
Lagafors har gett en inblick hur det fungerar ute på ett företag. Teknologerna har vistats 
och arbetat en till två dagar i veckan på Lagafors, där personalen tagit sig tid att hjälpa till 
vid frågor och funderingar. Teknologerna har upplevt att de fått Lagafors fulla stöd och 
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förtroende.  
 
De mest betydelsefulla lärdomarna under detta projekt har varit de delar som inte går att 
lära sig i skolbänken. Dessa lärdomar har getts från det goda och nära samarbetet med 
Lagafors, fältintervjuerna och kontakten med underleverantören. Teknologerna har lärt 
känna ett nytt produktområde och därmed ett nytt fackspråk.  
 
Personligen har teknologerna fått lära sig att vara hårdare när det gäller att sätta gränser. 
Det är lätt att ta på sig för mycket arbete och då riskera att inte hinna med allt som måste 
bli klart. Då teknologerna är väldigt ambitiösa hade de i början svårt att släppa saker och 
ting, vilket de snabbt fick lära sig att göra för att kunna klara deadlines. 
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8 Kritisk granskning 

Projektet startades upp augusti 2006. Då var målet att produktförbättra en befintlig 
produkt ifrån Lagafors sortiment. Teknologerna åkte strax efter till Österrike för ett 
halvårs studier och vid möte igen med Lagafors i februari hade utgångspunkterna ändrats. 
Lagafors var inte längre intresserade av en produktförbättring utan istället fanns en 
efterfrågan på en mobil rengöringsenhet. Beslutet om ändring av projektet låg i 
teknologerna händer och Lagafors lovade att stötta till 100 procent om de valde att byta 
projekt. Teknologerna kände att det var mer motiverande att arbete med ett projekt som 
Lagafors prioriterar istället för det första som inte längre var efterfrågat. Med facit i hand 
anser teknologerna att de valt rätt beslut. 
 
Nya mål och utgångspunkter sattes upp och en tydlig tidsplan upprättades. Då projektet 
fick en nystart i sista stund var det oerhört viktigt att följa tidsplanens deadlines för att 
lyckas. Teknologerna behövde också Lagafors fulla stöd för att lyckas vilket de fick. 
Trots den knappa tiden lyckades teknologerna hålla tidsplanen och uppfylla de mål som 
sattes upp.  
 
Många timmar spenderades på utgångspunkter och analys. Men tiden känns inte onödig 
då informationen från delarna har använts och varit till nytta i övriga projektet.  
 
Teknologerna anser att brainstormingen skulle ha fått ett bättre resultat om de tagit med 
utomstående personer att medverka under brainstormingstillfällen. Utbudet av idéer hade 
då blivit större och bredare. 
 
I senare delen av projektet byttes pumpen ut av Lagafors till att produkten nu skulle 
anpassas till två nya modeller av pumpar. Dessa två modeller var av ett mindre slag än 
den första. Här skulle teknologerna ha stått på sig och inte gått med på ändringen då detta 
medverkade till att produktens utformning nu känns ogenomtänkt. Detta då det nu finns 
för mycket tomrum innanför kåpan. De nya modellerna är kortare och därmed finns det 
heller inte någon anledning till att luta pumparna då det inte är pumpen som begränsar 
produktens totalhöjd. 
 
Produkten kommer att bli tung och därför skulle möjligen mer tid ha lagts på val av 
material. Det rostfria stålet som Lagafors och Trönningeverken idag tillhandahåller, 
valdes till produkten då stålet klarar av de höga materialkrav som ställs. Materialet ska 
tåla vatten, kemikalier och vara hygieniskt. Det hade varit till fördel om det hade tagits 
fram ett alternativt material som kunde ersätta vissa delar i enheten för att få ner vikten. 
 
Då produkten är stor och komplex har ingen förmodell eller testmodell varit möjlig att 
tillverka. Lösningarna har därför inte kunnat testas eller upplevas utan detta återstår att 
göra när prototypen är framtagen. Då kan produkten testköras och utvärderas genom hur 
användningen upplevs. Denna upplevelse används sedan i samband med framtida 
produktförbättringen. 

8.1 Förslag till fortsatt arbete 
I god tid lämnades ritningarna på produkten över till Trönningeverken för att hinna med 
att ta fram en fungerande prototyp till examensarbetets utställning. Därmed satte 
teknologerna stopp för fler ändringar men produkten har potential till vidareutveckling. 
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Här följer några förslag till fortsatt arbete som teknologerna anser kan göras: 
 

• Om kemikaliedunkarna tas ut på sidorna istället för baktill kan produktens 
breddmått minskas med upp till åtta centimeter, vilket skulle minska vikten på 
bland annat kåpan och materialåtgång. Om Kemikaliedunkarna tas ut på sidorna 
kan även höjdmåttet minskas då satellitstationen kan monteras något längre ner. 

 
• Hjulen kan göras låsbara. Produkten har nu inga låsningsbara hjul vilket skulle 

kunna vara en fördel för vissa kunder. 
 

• Då produkten blir väldigt tung bör produktens hjullösning vidareutvecklas för 
lättast tänkbara manövrering för användaren. 

 
• Antalet hjul bestämmer längden på produkten, längden kan minskas något om 

man tar bort ett par hjul. 
 

• Erbjuda fäste för extra tillbehör, så som skrubborste och skrapa. 
 

• Under projektets gång har pumpen bytts ut till en dimensionsmässigt mindre 
vilket skulle tillåta att den nya pumpen skulle kunna monteras stående. 

 
• Ett smidigare och enklare sätt att avlägsna kåpan är att föredra. 

 
• Färgkodning av munstyckehållare för att enklare se vilket munstycke som saknas. 

 
• Då pumparna som skall användas är något mindre än den pump som var bestämd 

från början kan utformningen av kåpan ändras för att minska tomrummet. 
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