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Sammanfattning 

 

Följande vetenskapligarapport är en del av examensarbetet i CAD-

teknikerprogrammet på Högskolan i Halmstad. Arbetet har gjorts i sammarbete 

med Fungigården AB, som kontaktade Högskolan i Halmstad med ett potentiellt 

examensarbete. De behövde hjälp med att ta fram en produkt som kunde 

underlätta skivning och, eller strimling av ostronskivling, för torkning. I dagsläget 

bearbetar dem all överbliven svamp i en liten matberedare, som måste rengöras 

var tionde minut. Därför var ett av kraven att produkten skulle vara lätt att 

underhålla och rengöra. Lite andra krav som sattes upp var att den inte får kosta 

mer än 6 000 kr och att skivorna, strimlorna ska vara 2 – 3 mm tjocka. 

Anledningen till att skivorna skall vara 2 – 3 mm tjocka är för att det tar lång tid 

att torka svamparna hela och det finns risk för att svampen möglar om det finns 

vätska kvar i svampen.  

Vi antog utmaningen och tog fram en tvådelad arbetsbänk, varpå ena delen är en 

avlastningsyta och andra delen är där man strimlar svampen. Den skärande delen 

är helt manuell där ett lock med plastblad trycks ned över svampen mot tandade 

blad i rostfritt stål.  
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Abstract 

 

The following scientific report is a part of the thesis in the CAD-technician 

program at Halmstad University. The work has been done in collaboration with 

Fungigården AB, who contacted the University of Halmstad with a potential 

assignment. They needed help to develop a product that could easily slice, or 

shred oyster mushrooms for drying. In the current state they run all leftover 

mushrooms in a small food processor, which must be cleaned every ten minutes. 

Therefore, one of the requirements was that the product had to be easy to maintain 

and clean. Some other requirements that were set was that it should not cost more 

than 6000 SEK and that the slices, shreds, should be 2 - 3 mm thick. The reason 

why the shreds should be 2 - 3 mm thick is because it takes a long time to dry the 

whole mushrooms and there is a risk that the mushroom goes moldy if there 

remains liquid in the mushroom. 

 

We accepted the challenge and developed a two-part workbench, where one part 

is a work surface and the second part is where the mushrooms are shredded. The 

cutting part is entirely manual in which a cover with plastic blades are pressed 

towards the mushrooms and down against jagged, stainless steel blades. 

.  



III 

 

Förord 

 

 

  

Vi vill tacka vår handledare och uppdragsgivare för all hjälp och stöd genom 

projektets gång. 

 

 

 

Vi vill framförallt tacka: 

 

Uppdragsgivare  

Magnus Bergsten  Fungigården AB 

Henrik Eriksson  

 

Handledare  

Håkan Pettersson  Högskolan i Halmstad 

  

Högskolan i Halmstad, Maj 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Falk 

 

 

 

 

 

 

John Bogefors



 

 

 

Innehållsförteckning  

Sammanfattning ....................................................................................................... I 

Abstract ................................................................................................................... II 

Förord ..................................................................................................................... III 

Inledning .................................................................................................................. 1 

1 Metod .................................................................................................................... 2 

1.1 Problemformulering ....................................................................................... 2 

1.2 Syfte och mål ................................................................................................. 2 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................ 2 

2 Genomförande ...................................................................................................... 3 

2.1 Produktundersökning ..................................................................................... 3 

2.2 Produktdefinition ........................................................................................... 3 

2.2.1 Produkt och Process ................................................................................ 3 

2.2.2 Omgivning .............................................................................................. 3 

2.2.3 Människan ............................................................................................... 3 

2.2.4 Ekonomi .................................................................................................. 3 

2.3 Produktvillkor ................................................................................................ 4 

2.3.1 Krav ........................................................................................................ 4 

2.3.2 Önskemål ................................................................................................ 4 

2.4 Produktförslag ................................................................................................ 4 

2.5 Utvärdering av produktförslag ....................................................................... 5 

3 Slutprodukt ............................................................................................................ 6 

3.1 Valt produktförslag ........................................................................................ 6 

3.1.1 Produktutkast .......................................................................................... 7 

3.2 Komponentval ................................................................................................ 8 

3.2.1 Bänk ram ................................................................................................. 8 

3.2.2 Undre strimlare ....................................................................................... 8 

3.2.2.1 Undre kassett .................................................................................... 8 

3.2.3 Övre strimlare ......................................................................................... 8 

3.2.3.1 Övre kassett ...................................................................................... 8 

3.3 Materialval ..................................................................................................... 8 

3.4 Kostnader ....................................................................................................... 9 



 

 

4 Produktsammanställning ..................................................................................... 10 

4.1 Felanalys ...................................................................................................... 10 

4.1.1 CE-märkning 
7
 ...................................................................................... 10 

4.1.2 Riskkällor .............................................................................................. 10 

4.1.3 Underhåll .............................................................................................. 10 

4.1.4 FMEA
9
 .................................................................................................. 10 

4.2 Livscykelanalys ........................................................................................... 10 

Slutsats ................................................................................................................... 11 

Referenser .............................................................................................................. 12 

Internet ............................................................................................................... 12 

Litteratur ............................................................................................................ 12 

Bilagor ................................................................................................................... 13 

 

  



1 

 

Inledning 

 

I vårt examensarbete har vi samarbetat med ett företag, som heter Fungigården 

AB. Fungigårdens verksamhet har rötter i svampodlingsföretaget Funginova AB. 

Funginova AB bildades 1984 av Göran och Lena Hansson, båda med bakgrund, 

som forskare vid Lunds Universitet. Funginova betyder ”nya svampar” och 

affärsidén var att utveckla odlingstekniker för nya sorters matsvampar och 

därefter delta i kommersiell tillämpning av resultatet. Den största insatsen var 

utvecklingen av en ny teknik för odling av ostronskivling. Ostronskivlingen är 

relativt ny på den europeiska marknaden och man hade länge saknat rationella och 

pålitliga odlingsmetoder.  

Under 1995 byggde Funginova AB upp en odlingsanläggning för kommersiell 

produktion av KRAV-godkänd ostronskivling. Produktionen baserades på en ny 

odlingsteknik, som utvecklats under ett tiotal år av forskning och utveckling. 

Produktion i skalan 50-100 ton per år har bedrivits allt sedan dess med leveranser 

till grossistmarknaden. Från och med 2013 har produktionsverksamheten tagits 

över av Fungigården AB med Funginova, som nästan pensionerade konsulter. 

 Fungigården producerar idag 50 – 100 ton ostonskivling per år med försäljning i 

Sverige, främst i Helsingborg. Av dessa 50 – 100 ton, säljs ungefär 15 kg torkad 

ostronskivling årligen i dagsläget¹. Magnus Bergsten och Henrik Eriksson, med 

familjer, som äger företaget, kontaktade Högskolan i Halmstad för att få hjälp 

med att ta fram en produkt, som skivar och, eller strimlar all överbliven svamp, 

som sedan ska torkas. Vår uppgift blev att ta fram en billig produkt, som klarar att 

skiva och, eller strimla svampens speciella konistens.  
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1 Metod 

1.1 Problemformulering 

Fungigården AB vill ta tillvara överbliven svamp och har då valt att riva svampen 

för hand för att sedan låta torkas och säljas i mindre förpackningar. Detta är 

väldigt tidskrävande, enformigt och slitsamt arbete för dem, som utför arbetet.  

 

Magnus och Henrik, ägarna av Fungigården AB, till följd av detta har de börjat 

titta närmare på industriella maskiner för att förenkla och effektivisera processen, 

samt avlasta brukaren. Dessvärre tycker både Magnus och Henrik att dessa 

maskiner är alltför dyra att köpa in till deras verksamhet. Därmed vände dem sig 

till Högskolan i Halmstad.  

 

1.2 Syfte och mål 

Vi har till avsikt att ta fram en produkt, som skivar eventuellt strimlar svampen åt 

dem. De vill även att priset på maskinen blir mer förmånligt än priset på de 

produkter, som redan finns ute. 

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom kursen endast är på 7,5 hp, har vi valt att enbart utföra den teoretiska 

delen och inte ta fram någon fysisk produkt. Det vi kommer överlämna till 

Fungigården AB är ritningar på den tänka produkten. 
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2 Genomförande 

2.1 Produktundersökning 

Vid efterforskning av produkter med liknande funktioner och krav påträffades 

bland annat matberedare för privatbruk, strimlare avsedd för industrikök, 

vitlökspress, äggskärare, pommespress.  

 

Alla produkter avsedda för industriellt bruk är dyra i inköp, enligt uppgifter från 

Fungigården så kostar en sådan maskin omkring 50 000 kr inkl. moms, hög 

produktions-kapacitet och kräver mindre underhåll. Produkter för hemmabruk är 

däremot billigare i inköp och kostar mellan 200 kr till ungefär 10 000 kr, men 

kräver mer underhåll och har en låg produktionskapacitet.  

 

2.2 Produktdefinition 

2.2.1 Produkt och Process 

Ta fram en produkt, som skivar och/eller strimlar ostronskivling inför torkning.  

Det ska gå snabbt och effektivisera företagets nuvarande process, där de idag river 

svampen förhand eller kör svampen i en liten matberedare, som är väldigt 

ineffektiv.  

2.2.2 Omgivning 

Produkten är tänkt att användas inom Fungigården AB’s verksamhet. Tanken är 

även att produkten skall vara gjord i miljövänliga material för mathantering. 

Fabrikatet måste även uppfylla vissa säkerhets- och hälsokrav, då den skall 

hantera mat. 

2.2.3 Människan 

Den framtagna produkten ska vara enkel att använda och avlasta brukaren, som 

idag river allt förhand eller kör svampen i en liten matberedare. Underhållsmässigt 

ska produkten vara lätt att underhålla och rengöra. 

2.2.4 Ekonomi 

Skall vara energisnål, ha lång livslängd och hålla en hög kvalité. De har även satt 

ett max pris på 6000 kr. 
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2.3 Produktvillkor 

2.3.1 Krav 

K1. Säker för användaren 

K2. Storlek på strimling ca 2 – 3 mm tjockt 

K3. Max kostnad 6000 kr 

K4. Lätthanterlig 

K5. Lågt underhåll 

K6. Enkel renhållning 

K7. Lång livslängd, hög kvalité 

K8. Tillverkad i material, som uppfyller miljövänliga krav för mathantering 

2.3.2 Önskemål 

Ö1. Förutom skivad så ska svampen vara strimlad, storlek ca 10 mm 

Ö2. Energisnål 

Ö3. Enkel, snygg design 

 

2.4 Produktförslag 

1. ”Industrimaskin” 

Helt inbyggd konstruktion med utbytbara mandolinskivor, som drivs antingen av 

en elmotor eller för hand.  

 

2. ”Äppel-/tomatskärare” 

Tandade skärblad, som kärnar ur och klyver äpplen och tomater. Pressas ner för 

hand. 

 

3. ”Äggskärare” 

Uppspända trådar i rostfritt stål som pressas ned mot en utskuren yta av plast eller 

stål. 

 

4. ”Vitlökspress” 

En plan yta pressas ned mot en utskuren yta. 

 

5. ”Pommespress” 

En plan yta pressas mot en yta av skärandeblad. 
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2.5 Utvärdering av produktförslag 

Efter framtagning av idéskisser ställdes förslagen upp mot varandra i en 

kravmatris.  De som fick över 25 poäng valde vi att gå vidare med. Nedan syns 

kravmatrisen: 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 SUMMA 

1. ”Industrimaskin” 3 4 2 4 4 3 3 - 23 

2. ”Äppelskärare” 4 4 3 3 3 3 3 - 23 

3. ”Äggskärare” 4 4 3 3 4 4 4 - 26 

4. ”Vitlökspress” 4 4 3 3 4 4 4 - 26 

5. ”Pommespress” 4 4 3 4 3 3 3 - 24 

 

4 Uppfyller säkert krav 

3 Uppfyller troligen krav 

2 Uppfyller knappast krav 

1 Uppfyller inte krav 

- Ej mätbart 

 

De förslagen, som fick flest poäng ställdes sedan mot varandra i en matris över de 

satta önskemålen. Som kan ses nedan fick två förslag lika många poäng. Dessa två 

förslag fick även lika många poäng i kravmatrisen. Efter möte med Fungigården 

AB, som var lika positiva till båda förslagen, har vi valt att kombinera ihop dessa 

till en produkt. 

 

 Ö1 Ö2 Ö3 SUMMA 

1. ”Äggskärare” - 1 1 2 

2. ”Vitlökspress” - 1 1 2 

 

1 Uppfyller önskemål 

0 Uppfyller inte önskemål 

- Ej mätbart 
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3 Slutprodukt 

3.1 Valt produktförslag 

Efter överläggning med Fungigården AB, samt vår handledare kom vi fram till att 

en blandning mellan ”äggskärare” och ”vitlökspress” skulle fungera bäst. Detta 

resulterade i en produkt, som har både skärande blad och pressande blad. Vi har 

även valt att montera produkten på en arbetsbänk för att förenkla arbetsprocessen 

med en avställningsyta. 

Nedan syns idéskisser på det valda produktförslaget: 

 

 

 

 

 

Manuell svampstrimlare med 

kompletterad avlastningsyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärande blad i kassetter. 
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Fastsättning av trådar i rostfritt 

stål. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Produktutkast 
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3.2 Komponentval 

3.2.1 Bänk ram  

Ramen är stommen i produkten och måste vara stadig och fortfarande följa de 

satta kraven. Den är tillverkad i rostfritt stål med justerbara ben samt att den är lätt 

att anpassa för företagets egna behov. 

3.2.2 Undre strimlare 

Undre strimlaren består av en L-profilram i rostfritt stål och är uppdelad i fyra 

fack. I dessa fack ska kassetter enkelt kunna monteras. Ramen kommer att bultas 

fast i bänkramen och har även gångjärn i bakre kanten för att fästa övre strimlaren. 

3.2.2.1 Undre kassett  

Kassetterna i den undre stimlaren består av två stänger och flera stycken tandade 

skärblad, i rostfritt stål samt distanser i polyetenplast, som fästs mellan 

skärbladen. Anledningen till att skärbladen är tandade är för att ytan som ska 

skäras först ska punkteras, som när (äppel-) tomatskäraren delar en tomat, som 

kan efterliknas i svampens speciella konsistens, för att sedan skära igenom helt. 

 

3.2.3 Övre strimlare 

Övre strimlaren är identisk med den undre strimlaren. Det kommer fästas gångjärn 

i bakre änden av ramen för att sättas ihop med den undre delen. Det kommer även 

finnas ett handtag på den främre delen av ramen för enkel manövrering. 

3.2.3.1 Övre kassett 

Den övre strimlarens kassetter kommer bestå av två stänger i rostfritt stål och flera 

stycken pressande blad i polyetenplast samt distanser mellan plastbladen, även de 

i polyetenplast. 

 

3.3 Materialval 

Eftersom produkten kommer hantera livsmedel så måste materialen vara 

godkända av Livsmedelsverket³. Därför har vi valt att göra produkten i rostfritt 

stål samt polyetenplast. Vi har valt dessa material för att de är godkända av 

Livsmedelsverket för kontakt med livsmedel samt att de är lätta att få tag i. 
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3.4 Kostnader 

I och med att Fungigården AB själva ska ansvara för konstruktionen och 

monteringen av produkten, samt att de har egna kontakter med företag som kan 

svetsa rostfritt, kapa, skära etc. så blir det omöjligt för oss att ge en korrekt 

kostnadsbedömning. 

Däremot har vi fått fram ungefärliga priser på materialen. 

 

Heléns Rörs prislista på rostfritt 
4 

Fyrkantsrör, 60x30mm, godstjocklek 2mm  70:-/m (exkl. moms, frakt, emb) 

Fyrkantsrör, 30x30mm, godstjocklek 2mm  37:-/m (exkl. moms, frakt, emb) 

Fyrkantsrör, 20x20mm, godstjocklek 2mm  31:-/m (exkl. moms, frakt, emb) 

L-profil, 30x30mm, godstjocklek 2mm  31:-/m (exkl. moms, frakt, emb) 

Rör, D 12mm, godstjocklek 1mm  24:-/m (exkl. moms, frakt, emb) 

Rör, D 20mm, godstjocklek 2mm  29:-/m (exkl. moms, frakt, emb) 

Stång, D 6mm  5,7:-/m (exkl. moms, frakt, emb) 

 

ULÖ Display & Industriplast AB 
5 

Polyetenskiva, tjocklek 3mm  185:-/kvm (exkl. moms, frakt, emb) 

 

Nordic Plastics Group 
6 

Polyetenstång, diameter 10mm  11,30:-/m (exkl. moms, frakt, emb) 

 

Råmaterial kostnad kommer uppgå till ungefär 2 000 kr exkl. moms och då är inte 

bultar, muttrar, brickor etc. med räknat. 

Vi kan även ge ett ungefärligt pris på monterings- och tillverkningskostnader om 

Fungigården AB vill anlita en mekaniskverkstad och/eller montör. 

Arbetskostnaden kommer då ligga på cirka 400 kr/h och bör inte ta mer än två 

hela arbetsdagar. 
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4 Produktsammanställning 

4.1 Felanalys 

4.1.1 CE-märkning 
7 

Eftersom produkten är helt och hållet manuell/handdriven så krävs ingen CE-

märkning. Däremot ska det fästas varningsdekaler på, eller vid produkten. 

4.1.2 Riskkällor 

Locket på produkten måste hållas uppe med hjälp av t ex en redskapshållare
8
. 

Fästs inte locket ordentligt i redskapshållaren finns det en stor risk att locket fälls 

ner okontrollerat och kan därmed åsamka användaren och, eller produkten skada.  

Risk finns även att gångjärnen till locket inte håller och kan därmed riskera att 

skada användare och, eller produkt. 

Om produkten inte monteras korrekt finns även risk för skador på användaren och, 

eller produkten. 

4.1.3 Underhåll 

Arbetsbänken är enkel att hålla ren eftersom materialen är i rostfritt stål och 

polyetenplast. Kassetterna är löstagbara och därför väldigt lätta att rengöra och 

byta ut eventuella blad, som blivit defekta.  

Vid användning måste gångjärnen kontrolleras med jämna mellanrum för att 

säkerställa eventuella brister i konstruktionen. Även bladen i kassetterna måste 

kontrolleras kontinuerligt så att dem inte böjs eller krockar med varandra.  

4.1.4 FMEA
9 

FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, är en feleffektsanalys, som används för 

att upptäcka eventuella fel exempelvis produktionsfel, fel vid motering etc. I 

analysen poängsätts de möjliga felen beroende på risk för fel. 

En feleffektsanalys, FMEA, har gjorts på produkten och ligger under bilagor, 

”Bilaga FMEA”. 

 

4.2 Livscykelanalys 

Eftersom bänken består av två eventuellt tre material, i huvudsak rostfritt stål och 

polyetenplast, vilka går att återanvända.  
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Slutsats 

 

Efter att ha slutfört examensarbetet anser vi att vi har tagit fram en bra lösning på 

Fungigårdens efterfrågan, av en svampstrimlare. Arbetet har flutit på bra och det 

har varit kul, men samtidigt utmanande och intressant. Vid modellerandet av 

produkten i Catia V5 har vi valt att lägga till smarta funktioner, som t ex 

parametrar, för att enklare kunna ändra modellen vid eventuella modifikationer.  

Eftersom Fungigården ville ta fram en billig produkt så valde vi att ta fram en 

manuell produkt istället för en maskindriven. Ändå lyckades vi inte hålla 

företagets maxpris på 6 000 kr. Alla delar till bänkramen är gjorda i standard mått 

och billiga i inköp, montering av bänken fixar Henrik och Magnus själva. Det 

enda som kommer att kosta lite är framtagningen av kassett delarna. Slutsatsen är 

att det inte går att ta fram en produkt, som klarar att effektivt kunna skiva 

svampen, för 6 000 kr. 

De övriga kraven att arbetsbänken ska vara enkel att underhålla och göra rent har 

vi funnit en bra enkel lösning på. Kassetterna kommer vara enkla att koppla in och 

ut för att underhållas och göras rent. De övre kassetterna kommer tryckas hela 

vägen igenom de undre skärbladen för att minimera risken för svamprester.  

Kravet att svampen ska skäras i 2 -3 mm tjocka skivor, utan att förstöra svampen, 

som har en speciell konsistens, har lösts genom att de undre skärbladen är tandade 

för att enklare kunna punkterar svampensyta innan genomskärning. De övre 

bladen i sin tur pressas hela vägen igenom de undre skärbladen för att säkerställa 

att hela svampen blir genomskuren.    
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