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Förord 
I slutet av civilingenjörsutbildningen Maskinteknik med inriktning mot Teknisk 
Design utför man ett examensarbete på 30 högskolepoäng. Denna rapport är resultatet 
av Henrik Lindsjös examensarbete, vilket utfördes under perioden september 2009 till 
februari 2010.  

Det gjordes på uppdrag av Astrid Bengtsson på företaget Healthydrinks. Mårten 
Rittfeldt från Zenit Design Group AB i Malmö har bidragit med handledning och 
kontorsplats. Karl-Axel Andersson har varit min handledare från LTH och har bidragit 
med handledning inom det administrativa. 

Jag vill tacka Mårten Rittfeldt med Zenit Design Group för all tid och handledning 
med många goda råd. Det har varit mycket givande och lärorikt att följa arbetet på en 
professionell designbyrå och jag är mycket tacksam över att jag fick vara där.    

Astrid Bengtsson ska även ha ett tack för att jag fick förtroendet till att utföra 
utvecklingen av automaten. 

Till sist vill jag tacka min fästmö, Nikolina Andersson, för stort stöd och tålamod 
under projektets gång. ”Du är en bra tös” och jag är glad att du är min.  

 

Lund, Februari 2010 

 

Henrik Lindsjö 
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Abstract 

The assignment, provided by Healthydrinks, was to develop a concept on an automat 
that delivered healthy drinks. According to a survey many believed the choice of 
beverage affected the health directly or indirectly and the majority would pay extra if 
the drink contained the recommended daily intake of vitamins, minerals and amino 
acids. This indicated that there was an interest in healthy drinks. 

The project was initiated by identifying and clarifying the objectives with the 
development. It was stated that the development would focus on the usability, 
construction, aesthetics and sustainability. 

These areas were investigated through research and imageboards. Juice dispensers, 
coffee machines and snack vending machines were studied in terms of aesthetics, size 
and the placement of different components.  

Ideas were generated and evaluated and further developed into a final concept. It was 
considered to create an organic and healthy look with allusions to the beverage it 
delivered. The high gloss black surfaces together with the chromed frame created a 
clean and exclusive appearance. It differed from traditional looking beverage 
automats.   

The concept fulfilled most of the demands and aims stated in the beginning of the 
project and was considered to be a good start in the development of the healthy drinks 
automat. 

 
Keywords: Design, Concept, Development, Healthy, Drinks 
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Sammanfattning 

Enligt en undersökning ansåg många att valet av den dryck som intogs påverkade 
hälsan direkt eller indirekt. Uppdraget från Healthydrinks, att utveckla ett koncept på 
automat för hälsosamma drycker, ansågs därför vara intressant och ligga i tiden.  

Tidigt i projektet utarbetades en brief, vilken tydliggjorde målet med 
konceptutvecklingen. Det skulle formges en automat som erbjöd hälsosamma drycker 
med fokus på användarvänlighet, konstruktion, estetik och hållbarhet för miljön. 

Projektet strukturerades upp med hjälp av en plan över vilka moment som skulle ingå 
och hur lång tid varje moment skulle ta. Vissa moment löpte parallellt för att dra nytta 
av varandra. 

Efter förberedelserna undersöktes automatens funktioner och det klargjordes vilka som 
var nödvändiga och vilka som var önskvärda. En approximativ minsta volym för 
automaten togs fram genom att beräkna hur stor plats de invändiga komponenterna 
skulle ta. Måtten på konkurrenternas största varuautomater valdes som maxmått på 
den utvecklade automaten. Det hittades en standardhöjd på 1830 mm vilken även den 
utvecklade automaten borde besitta. En standard diskbänk är 600 mm djup och det 
fastställdes att den utvecklade automaten borde äga ett djup på 550 mm för att kunna 
smälta in i ett kök på ett företag.   

För att få inspiration om hur automaten skulle se ut togs det fram fem inspirationssidor 
med bilder: Formspråk, Färger & Material, Miljö, Hälsosamhet och en på själva 
drycken. Dessa inspirationssidor diskuterades med uppdragsgivaren och handledare 
Mårten Rittfeldt och fortsatte att utvecklas under idégenereringsprocessen. 
Moodboarden på drycken är sekretessbelagd och redovisas inte här.  

Det gjordes en analys av konkurrenters produkter inom följande produktområden: 
kaffeautomater, varuautomater, juiceautomater och ytterligare en produktkategori 
vilken är sekretessbelagd. Därefter placerades några av automaterna i ett diagram med 
olika placeringar beroende på hur innovativ och exklusiv automaten är. Den 
utvecklade automaten sattes sedan ut i diagrammet för att det skulle vara tydligt hur 
den skulle förhålla sig till konkurrenternas automater. Utseendet förväntades bli 
exklusivt och innovativt. 

En användarstudie fördjupade sig i hur automaten skulle kunna bli användarvänlig. 
Det studerades hur automaten skulle användas genom att först sätta upp vilka moment 
som ingick i att välja sin dryck och att ge automaten service. Sedan undersöktes det 
vilka användarna var och olika användarscenarion sattes upp. Det ansågs även vara 
motiverat att undersöka hur knappar, display och betalningskomponent borde placeras 
för att uppfylla standarder och tillgänglighet för rullstolsburna. Det fastställdes att 
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knapparna inte skulle sitta högre än 1500 mm för att rullstolsburna skulle kunna nå 
upp. 

 

 
 
Därefter började idégenereringen. Inledningsvis delades den upp i tre avsnitt enligt 
figuren ovan: användarvänlighet, 2D-skisser och formstudie. Nya idéer skulle dyka 
upp genom att man såg på idéerna från olika synvinklar och till sist skulle de bästa 
idéerna integreras till nya. Fem idéer utvärderades med hjälp av ett krysschema och 
diskussion med uppdragsgivaren och en idé valdes ut.  

Den valda idén ansågs skapa ett organiskt och harmoniskt utseende med anspelningar 
till något hälsosamt. De högblanka ytorna skapade ett rent och exklusivt intryck. Den 
ansågs kunna smälta in i sin miljö samtidigt som den skapade ett intressant och 
avvikande utseende (jämfört med traditionella dryckesautomater). 

Efter utvärderingen inkom nya krav från uppdragsgivaren vilket skulle förändra 
utseende drastiskt. Det var upp till projektarbetaren att välja om det skulle tas hänsyn 
till dessa nya krav eller inte. Det ansågs att det mycket väl skulle kunna inträffa något 
liknande ute i industrin, att nya krav inkom sent i processen. Därför ansågs det att det 
skulle vara intressant att låta projektet gå samma väg och utnyttja det till att dra 
lärdomar om hur en sådan situation hanteras och förebyggs. Idén anpassades därför till 
de nya kraven. 

Framsidan till automaten bedömdes kunna bli problematisk att konstruera och förslag 
på lösningar utvecklades till detta eventuella problemområde för att ge konceptet mer 
tyngd. Eftersom detta endast var en konceptstudie fastslogs ingen bestämd 
konstruktion. Bl.a. utnyttjades aluminiumprofiler med flera funktioner för att minska 
kostnader och antalet komponenter. 

Syftet med detta kapitel var att samla information som kunde användas för att bidra till 
en hållbar utveckling vid framtagandet av dryckesapparaten. Innan idégenereringen 
började utfördes en informationsinsamling om hur produkter kunde utvecklas 
miljövänligt för att detta skulle kunna byggas in i idéerna. I slutet av idégenereringen 
analyserades idén ytterligare för att implementera miljöaspekterna på den valda idén. 
Antalet komponenter och olika material minimerades för att underlätta vid 
återvinningsbarheten.   

Resultatet visualiserades med renderingar från en CAD-modell samt en fysisk 
skissmodell i skala 1:5. 
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Ett förslag på hur muggförvaringen skulle integreras med automatens framsida lades 
fram men det rekommenderades att man skulle titta närmre på detta. 

Konceptet uppfyllde de flesta kraven och önskemålen som automaten hade på sig. Den 
blev både miljövänlig, användarvänlig samtidigt som den fick ett exklusivt utseende 
som utstrålade det drycken stod för. 

Konceptutvecklingen täckte många områden och skapade förhoppningsvis en bra 
grund för en mer djupgående analys. 
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1. Introduktion 
 
Efter samtal med uppdragsgivaren Astrid Bengtsson [2], Mårten Rittfeldt [3] och Karl-
Axel Andersson [4] bestämdes att jag skulle utveckla en automat med hälsosamma 
drycker. En ”teknikgrupp” bestående av fem teknologer [5] från LTH fick uppdraget 
att utveckla vissa delar av mekaniken inne i automaten medans mitt arbete mer skulle 
koncentreras på automatens utseende. Eftersom ”teknikgruppens” projekt påverkade 
mitt projekt, och tvärtom, har vi haft många möten och diskussioner. När våra projekt 
drog igång var ingenting av automaten utvecklat men där fanns en vision om vilka 
funktioner den borde ha och i vilken linje utseendet skulle gå.   

Enligt en undersökning [1] som Fast Food låtit göra på 500 konsumenter som besökt 
deras hemsida trodde 96 % att valet av dryck påverkade hälsan både direkt och 
indirekt. Enligt samma undersökning skulle 74 % ha betalat mer för en dryck som 
innehöll dagsbehovet av vitaminer, mineraler och aminosyror och 91 % skulle föredra 
naturliga och välgörande ingredienser exempelvis aloe vera, kanel eller andra naturliga 
råvaror. Undersökningen pekade på ett stort intresse för hälsosamma drycker, i alla 
fall hos kvinnor då 91 % av de undersökta konsumenterna var kvinnor.  

Undersökningen [1] visade att det fanns förutsättningar för att en sådan automat skulle 
kunna bli lyckosam vilket gjorde projektet extra intressant. Dryckens exakta innehåll 
kommer inte att avslöjas pågrund av krav på sekretess från uppdragsgivaren.   
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2. Mål 
 

På uppdrag av Astrid Bengtsson med företaget Healthydrinks skulle detta 
projektarbetet hjälpa människor till att anamma en hälsosammare livsstil genom 
formgivandet av en automat som erbjuder hälsosamma drycker.  

För att få en tydligare bild av vad som förväntades av examensarbetet utarbetats en 
brief vilket sammanfattade målet med utvecklingen av automaten. 

2.1 Brief 
På uppdrag av Astrid Bengtsson, ägare av företaget Healthydrinks AB, ska det 
formges en ny typ av dryckesautomat med hälsosamma drycker. Målet är att göra en 
konceptstudie och sedan presentera resultatet i form av en fysisk skissmodell och en 
tredimensionell CAD-ritning tillsammans med en rapport.  

Maskinens funktion och syfte är att leverera en färsk hälsosam dryck gjord på 
ekologiska varor och därmed vara ett nyttigt alternativ till många andra 
drycker/mellanmål. Brukaren ska kunna välja mellan olika smaker och kryddor. 
Råvarorna kommer kräva ett kylt system och god hygien.  

 
Temat för maskinen är estetiskt tilltalande, användarvänlighet, 
hälsosamhet och hållbarhet för miljön.  
 

Utsidan ska tilltala den tänkta användaren och även kännas ny med en strävan om att 
låta denna uppfattning bestå under en längre tid. Den ska inte vara trendig i den grad 
att den riskerar att bli omodern när trenden ändras. Intrycket ska vara elegant och 
stilrent. 

Apparaten ska tydligt visa vilka produkter den innehåller, förslagsvis nämns 
användandet av flera olika färger för att associera till frukter. Den ska dock inte se ut 
som en stor banan eller liknande. Kunden ska bli sugen på en färsk hälsosam dryck 
gjord på naturliga råvaror vilket ska framhävas i antingen formgivningen eller på en 
display. Kvalitet, fräschhet och hälsosamhet ska utstrålas i linje med de produkter som 
används i maskinen.  

Den ska smälta in i sin miljö samtidigt som den skiljer sig från utseendet på andra 
dryckesmaskiner så som juice-, kaffe- och vattenautomater, exempelvis genom 
färgval.  

Maskinen ska kunna passa i företagsmiljöer och det är även tänkt att den ska kunna stå 
i friskvårdsanläggningar. Ytterligare tänkbara miljöer är platser med 
betalningsautomater inomhus så som bensinmackar och hotell. 

   



4 
 

Det ligger ett stort fokus på användarvänligheten, både för brukaren av drycken och 
för personen som ska underhålla maskinen. Man ska tydligt förstå hur maskinen ska 
användas och underhållas. Brukaren ska förstå hur automaten ska fyllas på. 

Målgruppen är både slutkunden och själva företaget som ska köpa in maskinen. Den 
ska primärt inrikta sig mot vuxna i arbetsför ålder (18 – 65 år) som slutkund. De 
företag som maskinen är tänkta att tilltala är av det större slaget med kontor på många 
orter, exempelvis Sony Ericsson. Företaget har förmodligen redan en kaffeautomat.  

Det är önskvärt att även handikappade ska ha möjlighet att kunna använda maskinen 
vilket bör påverka placeringen av muggen, knappar, betalningsfunktionen och 
displayen.  

Ett miljövänligt tänk ska finnas med vid utvecklingen av maskinen för att skapa en 
hållbarhet för miljön. Det önskvärt att undersöka tillverkningsmetoder och materialval 
ur ett miljövänligt perspektiv. 

Företaget Healthydrinks AB beskriver sina önskemål på produkten enligt nedan: 

”En estetiskt tilltalande och funktionell design av maskinen, som är användarvänlig 
både för kunden och för servicepersonalen. Utsidan ska ha knappar med val av dryck 
och tillsatser. Det ska vara lättbegripligt för konsumenten att få den dryck som 
önskas.  Kunden ska enkelt kunna öppna och komma åt insidan på maskinen för byte 
av behållare och interiören ska vara åtkomlig för service utförd av certifierad 
servicepersonal. Designen av utsidan ska vara tilltalande, modern och följa temat för 
maskinens funktion och syfte.” 
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3. Metod 
 

En projektplan utarbetades tillsammans med en preliminär tidsplan. Tider för 
handledning planerades in med jämna mellanrum för att säkerställa att projektet 
utvecklades på ett bra vis.  

3.1 Projektplan 
Efterhand som projektet utvecklades uppstod nya tankar om vad som borde ingå i 
detta examensarbete och avsnitten ”Användarvänlighet” och ”Konstruktion” lades till. 
Dessa ingick inte i tidsplanen. ”Användarvänlighet” tillkom för att det var en viktig 
del av målet med projektet. En av de fyra teman som beskrevs i 2.1 Brief var just 
användarvänlighet och borde därför prioriteras. 

 ”Konstruktion” tillkom i samråd med handledare Mårten Rittfeldt för att se till så att 
konceptet skulle kunna gå att tillverkas. Att ha ett koncept som fungerar och går att 
konstrueras var av stor vikt om man skulle vilja gå vidare med designen och tillverka 
den. Konceptet ansågs därmed få en större tyngd om det visades att det var 
genomförbart. 

Följande steg planerades in i projektet: 

3.1.1 Funktionsanalys  
I detta steg skulle det utarbetas en tabell med krav och önskemål på maskinens 
funktioner och utseende för att förtydliga vad som krävdes (och önskades). 
Sedan skulle det undersökas hur stor volym komponenterna ungefärligt skulle ta i 
maskinen för att få en uppfattning om hur stor automaten skulle bli.  

3.1.2 Användarvänlighet 
Olika användare och användarsituationer skulle undersökas för att upptäcka hur 
automaten skulle användas och av vem. Nya krav och önskemål skulle därmed komma 
till ytan. 

3.1.3 Moodboards och inspirationssidor  
I denna skulle det ingå olika uttryckssätt för hälsosamma färska drycker i form av 
bilder och färger som inspiration för den kommande produkten. Det skulle även 
undersökas i vilken miljö den skulle passa in i, vilket formspråk och material den 
kunde vara gjord av.  

3.1.4 Undersöka konkurrenter  
Det skulle undersökas hur befintliga dryckesautomater såg ut och om där fanns några 
standarder som kan utnyttjas.  

3.1.5 Idégenerering 
Först skulle det undersökas mer ytligt hur maskinen skulle kunna se ut genom att rita 
en mängd olika idéer. Med tiden skulle detaljerna undersökas t ex vilka färger och 
material som kunde användas och hur ytorna skulle se ut (glansiga, matta, räfflade) 
och mer detaljerat var komponenterna skulle placeras. 
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Idégenereringen skulle börja relativt tidigt för att ge tid till att låta tankarna mogna 
under processen. Det ansågs även vara bra att varva med en annan syssla för att hela 
tiden få ett nytt perspektiv på idéerna, därför skulle helt andra produkter undersökas 
och se om ny inspiration kunde komma av deras funktioner eller utseende till den 
utvecklade produkten.  

3.1.6 Miljöaspekter 
Denna del skulle delas upp i två delar. I den första skulle det uppsökas information om 
hur produkter kunde få en miljömässigt hållbar design och på det sättet försöka 
integrera miljötänket i idégenereringen. I den senare delen skulle ytterligare 
undersökningar göras, i mån om tid, om hur det valda konceptet kunde utvecklas 
miljövänligt.  

3.1.7 Val av idé och utvärdering 
I detta stadium väljer projektarbetaren, tillsammans med rådgivning från handledare, 
uppdragsgivare samt projektgruppen som utvecklar maskinens prototyp, ut den idé 
som bäst uppfyller de uppsatta kriterierna och som verkar mest lovande. 

3.1.8 Visualisering 
Idén skulle visualiseras med en modell i skala 1:5 och ritas upp i olika vyer i datorn, 
tvådimensionellt eller tredimensionellt. Om det fanns ekonomiska resurser att använda 
3D-skrivaren på skolan så skulle det vara fördelaktigt att rita upp produkten i det 
CAD-program som skrivaren stöder.  

3.1.9 Skriva rapport  
Författandet av rapporten till projektet skulle löpa parallellt under hela projektet för att 
säkerställa att all information skulle komma med utan att något glömdes bort. Det 
beräknas ändå behöva tid i slutet för sammanställning av allt arbete. 

3.1.10 Göra en presentation 
I slutet ska arbetet presenteras och tydligt illustrera processen och resultatet samtidigt 
som det tas hänsyn till sekretessen. 

3.1.11 Opponering 
I examensarbetet skulle det ingå en opponering av någons examensarbete. Det 
planerades in tid för att sätta sig in i detta examensarbete och utforma lämpliga frågor. 

3.2 Tidsplan 
Tidsplanen (Bilaga 1) som skulle utarbetas var preliminär. Tider för möten skulle 
bokas in som kontrollpunkter i projektet för att se så att det utvecklades i rätt riktning. 
Utöver de fastställda mötena var tanken att kontakt skulle ske genom telefonsamtal, 
mail och mer spontana möten. 

 
 
 
 
  



7 
 

4. Funktionsanalys 
 

Det första steget var att försöka få en bättre förståelse för automatens funktioner. Detta 
inleddes med en undersökning av vilka krav och önskemål man hade på automaten 
och sedan hur den var tänkt att fungera och med vilka komponenter. De sist nämnda 
aspekterna sekretessbelades. Med estimeringar kunde sedan en approximativ minsta 
och största volym för automaten utarbetas. 

4.1 Kort om automatens funktion 
Automaten skulle leverera kylda drycker. Användaren skulle kunna välja mellan tre 
olika smaker och fem kryddor (eller ingen krydda alls). Betalningen skulle ske genom 
att man drog sitt kort eller satte in sitt chip.  

4.2 Kravlista 
Kravlistan (Bilaga 2), som utarbetades tillsammans med uppdragsgivaren, förändrades 
i takt med att projektet utvecklades. Nya krav och önskemål lades till och togs bort. 
De olika funktionerna bedömdes som nödvändiga eller önskvärda samt klargjordes 
vad huvudfunktionen var: att erbjuda dryck. Kravlistan utarbetades enligt metod från 
Vilda idéer och djuplodande analys – Om designmetodikens grunder [6 s. 42-43]. De 
underrubriker som bedömdes vara mest relevanta i kravlistan var: Estetik, 
brukarfunktioner, miljövänlighet och konstruktion. 

4.3 Automatens volym 
När det skulle tas reda på vilken volym som automaten borde äga fastställdes först den 
minsta volymen apparaten kunde ha för att rymma komponenterna och sedan 
maxvolymen genom att undersöka standardmått på konkurrenters automater.  

4.3.1 Maximala volymen 
Automaten borde inte vara större än de största markstående dryckesautomaterna. 
Undersökningar av konkurrerande automater (se avsnitt 6 Konkurrenter) visade att det 
fanns en standardhöjd på 1830 mm vilket den utvecklade automaten inte borde 
överskrida. 

På företag var det vanligt att man placerar dryckesautomater i avdelningens 
kök/fikarum, ibland i direkt anslutning till en diskbänk. För att automaten lättare 
skulle smälta in i sin miljö sågs det som en fördel om djupet på maskinen var något 
mindre än djupet på en standard diskbänk (600 mm). Detta skulle lämna lite utrymme 
bakom maskinen så att luft kunde ventileras ut. Därför valdes ett maxdjup på 550 mm.  

Bredden varierade stort mellan de undersökta automaterna. En riktlinje borde vara att 
automaten inte överskrider konkurrenternas bredaste kaffeautomater. Den bredaste 
kaffeautomaten av de som undersöktes hette Euro Twin och hade en bredd på 812 mm 
(se avsnitt 6 Konkurrenter). 
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Om det var någon längd som skulle överskridas av de uppsatta maxdimensionerna 
rekommenderas det att man gjorde detta på bredden eftersom dess längd begränsades 
av den lägst prioriterade orsaken, enligt projektarbetaren.  

4.3.2 Minsta volymen 
Volymen på komponenterna som skulle ingå var okänd, därför gjordes vissa 
estimeringar.  

Förutom de sekretessbelagda komponenterna beräknades följande komponenter att 
påverka volymen av maskinen i nämnvärd grad:  

- Isolering för kylarna 
- behållare för ingredienser 
- behållare för spill av drycken 
- elektronikkomponenter 
- betalningskomponent 
- kryddor 
- plats där muggen skulle fyllas på 

 
Rör, ledningar, ventiler och övriga komponenter ansågs få plats i mellanutrymmena. 
 

 
 Bild 4.1 Komponenters volymer i Sagoma kaffeautomat 

 
En kaffeautomat av märket Sagoma (se bild 4.1) undersöktes för att få fram rimliga 
volymer som komponenterna skulle ha i automaten. Följande volymer räknades med 
enligt bild 4.1: 
 
0,071 m³ Elektronikkomponenter 
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0,023 m³ Behållare för spill 
0,011 m³ Muggplacering (där drycken levereras) 

Åtgången av dryckesportioner estimerades för att man sedan skulle kunna räkna ut hur 
stora behållarna för ingredienserna borde vara. Uppdragsgivaren uppskattade storleken 
på en portion till 1,5 dl. 

Efter konsultation med Matts Torebring1

Det antogs att kryddningsbehållarna skulle behöva rymma tio gånger så många 
portioner som ingredienserna, inklusive den extra uppsättningen. Anledningen till 
detta var att servicepersonalen inte skulle behöva byta dessa så ofta, kryddor hade lång 
hållbarhet och tog relativt liten plats därför kunde dessa överdimensioneras för att 
underlätta för servicepersonalen. Varje portion estimerades att kryddas med ett 
kryddmått, vilket var 10−6 m³. Behållarna med krydda för 6000 portioner

, anställd på ett företag som säljer kaffe- och 
varuautomater, insågs att åtgången av kaffe och mellanmål från varuautomater 
varierade stort. En lite större kaffeautomat rymde mellan 360 – 850 koppar.   

En automat med mellanmål eller kaffe fylldes på allt från två gånger om dagen till 
varje vecka. En kaffeautomat i kontorsmiljö var lättare att räkna på än en varuautomat 
som var placerad i offentlig miljö, där åtgången varierar kraftigt beroende av sin 
placering. Matts Torebring estimerade att en kaffeautomat med påfyllnadskapacitet på 
400 koppar räckte till ungefär 50 anställda. Om varje person av de 50 anställda tog tre 
koppar om dagen så skulle lagret räcka i cirka två och en halv dag. Det antas att av 
dessa 50 personer skulle en kaffekopp om dagen bytas ut mot en hälsodryck från den 
utvecklade automaten. Om alla tre smakerna dimensionerades för 100 portioner 
vardera räckte råvarorna i sex dagar (300 portioner med en åtgång på 50 per dag). 300 
portioner med en portionsstorlek på 1,5 dl blir 45 liter. En extra uppsättning 
ingredienser förvarades i ett separat kylt utrymme. Den totala volymen som 
ingredienserna skulle uppta var 0,090 m³ (90 liter).  

Ett alternativ till dessa behållare skulle kunna vara Jerribox, en bag-in-box lösning 
utvecklad av företaget Scholle Packaging [7]. Dessa tillverkades i upp till 20 liters 
förpackningar. Fördelen med ett bag-in-box system var att minimalt med luft trängde 
in i behållaren då vätskan rann ut, och hade därmed en positiv inverkan på 
hållbarheten. Företaget hävdar att Jerribox var ett miljövänligt förpackningsalternativ 
men detta borde undersökas närmre innan man väljer att gå vidare med denna. 

2

                                                      

1 Torebrings, Matts, säljare på Torebrings Grossist AB, 

 beräknades 
då ha en volym på: 

10−6 × 6000 = 0.006 𝑚𝑚³ 

matts@torebrings.se, Tel: 0380-478 83 
Telefonsamtal den 14 september 2009 
 
2 Automaten laddades med 300 portioner, extra uppsättningen var lika stor. En 10 gånger större 
portionsmängd blev 6000 portioner. 

mailto:matts@torebrings.se�
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Bild 4.2 Currenza Clip 

 
Volymen för betalningskomponenten i automaten beräknas vara lika stor som det 
kontantlösa betalningssystemet Currenza Clip [8 s. 25] där betalningen skedde via en 
nyckel med chip eller ett kort, se bild 4.2. Den var uppbyggd av en antenn där man 
tryckte in nyckeln eller kortet, vilken satt på utsidan, och en kontrollenhet som 
monterades invändigt. Enligt ritningen [8 s. 25] på kontrollenheten för Currenza Clip 
upptog den en volym på 0,00018 m³ enligt nedanstående uträkning:  
 

0,0955 × 0,0782 × 0,025 ≈ 0,00018 𝑚𝑚³ 
 
Volymen var så liten att den försummades från uträkningarna. 

Sekretessbelagda uträkningar på komponenter som skulle kylas fick en volym på 
0.056 m³. 

Kylen skulle innesluta ingredienser, sekretessbelagda komponenter och slangar. 
Slangarna beräknades få plats i mellanutrymmena, vilket estimerades till ytterligare 20 
% av den framtagna volymen. Kylutrymmets minsta storlek blev: 
 

(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝐼𝐼𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚 +  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝐼𝐼𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑣𝑣𝑠𝑠𝐼𝐼𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑚𝑚𝑘𝑘𝑣𝑣𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝑠𝑠𝑒𝑒𝐼𝐼𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚)
× ö𝑠𝑠𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒 20 % => 

(0.09 +  0.056) × 1.2 =   0.175 𝑚𝑚³ 

För att räkna ut volymen som kylenheten skulle uppta i automaten användes mått från 
en standard kyl från Whirlpool [10]. Denna hade en yttre volym på 646,5 dm³ (646,5 
liter) och en inre förvaringskapacitet på 376 dm³ (liter). Procentuellt kunde man 
förvara 58 % av den volym som kylskåpet upptog enligt följande uträkning: 

376
646,5

≈ 58 % 
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Det kylda förvaringsutrymmet i automaten skulle endast utgöra 58 % av det utrymme 
som kylenheten skulle kräva. Eftersom de komponenter som behövde kylas hade en 
volym på 0,175 m³ blev den totala volymen för kylenheten: 

0,175 ×
100
58

≈ 0,302 𝑚𝑚³ 

Eftersom det inte var säkert att man skulle hitta en kyl med exakt dessa mått ökades 
denna volym med 20 %: 

0.302 × 1.2 = 0.362 𝑚𝑚³ 

Volymen för kylenheten, kryddorna och komponenterna från Sagoma kaffeautomaten 
gav den totala volymen av maskinens komponenter: 
 

0,362 + 0.006 + 0,071 + 0,023 + 0,011 = 0,473 𝑚𝑚 ³ 
 
Komponenterna ansågs behöva mer utrymme för att kunna monteras och servas. 
Därför ökades volymen med 30 %: 
 

0.473 × 1.3 = 0.615 𝑚𝑚³ 
 
Minsta volymen som automaten borde äga för att få plats med komponenterna 
estimerades till 0.615 m³. Enligt beräkningen av maxvolymen på automaten (se 4.3.1 
Maximala volymen) var det bredden som rekommenderades att variera mellan 
automatens maximala och minsta volym. Med en höjd på 1830 mm och 550 mm och 
en volym på 0.615 m³ kunde bredden fås: 

 

𝑠𝑠𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐼𝐼 =
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑒𝑒𝐼𝐼

𝑣𝑣ä𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝐼𝐼 × ℎö𝑗𝑗𝑒𝑒𝑒𝑒𝐼𝐼
=

0.615
1.83 × 0.55

= 0.611 𝑚𝑚 = 611 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Bild 4.3 Maximala och minimala volymen på automaten 
 
Bild 4.3 sammanfattar vilka mått den utvecklade automaten borde hålla sig inom. 
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5 Inspiration 
 
För att få inspiration om hur automaten skulle se ut togs det fram fem 
inspirationssidor: Färger & Material (bild 5.1), Formspråk (bild 5.2), Miljö (bild 5.3), 
Hälsosamhet (bild 5.4) och en på själva drycken. De två sistnämnda benämns 
moodboards där bilderna försökte fånga känslor och stämningar som kunde uttryckas i 
automaten. Metoden med moodboards fanns beskriven i kompendium om design 
metodik [11] av Claus-Christian Eckhardt vilken förklarade att det var ett sätt att 
inspirera både designern och uppdragsgivaren. Dessa moodboards och 
inspirationssidor diskuterades därför med uppdragsgivaren och handledare Mårten 
Rittfeldt och fortsatte att utvecklas under idégenereringsprocessen. Moodboarden på 
drycken är sekretessbelagd och redovisas inte här.  

 
 

 
Bild 5.1 Färger & Material 
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Bild 5.2 Formspråk 

 
 

 
Bild 5.3 Miljöer  
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Bild 5.4 Hälsosamhet 
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6 Konkurrenter 
 
Det gjordes en analys av konkurrenters produkter inom följande produktområden: 
kaffeautomater (bild 6.1), varuautomater (bild 6.2), juiceautomater (bild 6.3) och 
ytterligare en produktkategori vilken är sekretessbelagd. Därefter placerades några av 
automaterna i ett diagram med olika placeringar beroende på hur innovativ och 
exklusiv automaten var. Den utvecklade automaten sattes sedan ut i diagrammet för att 
det skulle vara tydligt hur den skulle förhålla sig till konkurrenternas automater (bild 
6.4). 

 

 
Bild 6.1 Kaffeautomater 
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Bild 6.2 Varuautomater 

 

 
Bild 6.3 Juiceautomater  
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Bild 6.4 Marknadssegment 
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6.1 Slutsatser från konkurrensanalysen 
Undersökningarna på kaffe- och varuautomaternas dimensioner visade att det fanns en 
standardhöjd på 1830 mm medans bredd och djup varierade.  

Kaffeautomaterna (se bild 6.1) var relativt mörka i sitt utseende där grått och svart 
dominerade. Området där drycken levererades var svart i alla kaffeautomaterna, 
förmodligen var detta ett försök att dölja smuts och stänk från upphällningen av det 
svarta kaffet. Området kring där drycken levererades hade många mjuka kanter för att 
det skulle vara inbjudande att ta sin dryck.  Nästan alla kaffeautomaters ljusdisplayer 
var upplysta så att man kunde se vad bilden föreställde även när det var mörkt. Alla 
val gjordes med knapptryckningar med en liten digital display som hjälpte användaren 
med instruktioner.  

Den kaffeautomat som stack ut mest i utseendet var Selecta – Capri. Här hade man 
valt att vara mer diskret med skyltningen av produkten som den innehåller. Detta 
gjorde att den kändes renare och modernare. Istället för att ha en stor upplyst bild på 
produkten fick man se en bit av kaffepulvret bakom en utskärning i plåten.  

Sagoma och Crane Evolution hade valt att placera en liten bild på en kaffekopp längst 
nere på automaten, vilket kunde upplevas som malplacerat och rekommenderades inte 
till den utvecklade automaten. 

Varuautomaterna (se bild 6.2) använde sin framsida till att visa upp sina produkter 
bakom en transparent yta. Även här dominerade färgerna svart och grå (metallic). 
Valen gjordes med knappar. Eftersom det var så många olika produkter så avstod man 
från att ha en knapp för varje produkt. Istället slog man in en kod för den produkt man 
ville ha t ex ”E14”. 

Automaten Selene skiljde sig i utseendet från de andra varuautomater och kändes mest 
intressant. Istället för att vara stor och fyrkantig var den mjukare i sin framtoning med 
rundade hörnor och vågig framsida. 

Damian Karusell upplevdes däremot som tam när inga andra färger skapade kontrast 
mot den borstade metallytan.   

Även de undersökta juiceautomaterna (se bild 6.3) var mestadels svarta och grå 
förutom de stora upplysta displayerna som visade färggranna frukter. Om man 
jämförde kaffeautomater och juiceautomater så märkte man att det lades en större vikt 
på att illustrera råvarorna som drycken var gjord av i juiceautomaterna. Displayerna 
var något välvda, förmodligen för att bättre motstå tryckkrafter så att yttersta skivan 
inte trycktes in mot ljuslådan vid beröring. Modellerna Nordic och Sunny hade flera 
utsprutningsrör. Brukaren skulle sätta sin mugg under den smak man vill ha och sedan 
trycka på smakens knapp. De andra juicemodellerna hade också flera smaker men bara 
ett utsprutningsrör. 

Platsen där drycken levererades var inte svart som hos kaffeautomaterna utan grå 
(metallic).  
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Juiceautomaten Zumex Auto Countertop hade inte många likheter med de andra 
juiceautomaterna och skapade ett eget utseende med nytänkande. Drycken fick man 
från pressade apelsiner rakt framför ögonen på brukaren vilket skulle ge ett fräscht och 
positivt intryck. Förmodligen krävde dock denna modell mer service jämfört med de 
andra automaterna. 

Vendo 189-5 Superstack såg minst ut som en juiceautomat men den levererade även 
läskdrycker i 33 cl burkar. Det kunde kännas konstigt att den endast fokuserade 
juicedrycker i displayen när det bara var en av många drycker som den erbjöd. 
Utformningen kunde tyckas vara tråkig med raka linjer och ett enfärgat grått hölje. 
Förutom displayen fanns där inget som bröt av och skapade intresse. 

Enligt marknadssegmentanalysen (bild 6.4) planerades den utvecklade automaten att 
få ett relativt innovativt och exklusivt utseende. Den skulle hjälpa projektarbetaren att 
bättre förstå vad som förväntades av automatens utseende.   
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7 Användarvänlighet 
 
Det studerades hur automaten skulle användas genom att först sätta upp vilka moment 
som ingick i att välja sin dryck och att ge automaten service (bild 7.1). Sedan 
undersöktes det vilka användarna var (bild 7.2) och olika användarscenarion sattes upp 
(bild 7.3, 7.4, 7.5 och 7.6). Till sist undersöktes det hur knappar, display och 
betalningskomponent borde placeras för att uppfylla standarder och tillgänglighet för 
rullstolsburna. 

7.1 Processen att välja dryck och serva automaten 
 

 
Bild 7.1 Processen att välja dryck och serva automaten 

 

7.2 Brukarstudie 
Genom att ta reda på vilka brukarna var och sätta sig in i situationen då dessa använde 
automaten kunde det upptäckas nya krav som automaten skulle uppfylla. Därför 
utvecklades en studie över användarna (se bild 7.2) och fyra olika användarscenarion 
(se bild 7.3, 7.4, 7.5 och 7.6) där brukare med olika behov försökte använda 
automaten.  
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Bild 7.2 Studie över användarna 

 

 
Bild 7.3 Användarscenario 1 - Affärsmannen  
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Bild 7.4 Användarscenario 2 – Resenären 

 

Bild 7.5 Användarscenario 3 – Den rullstolsburne   
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Bild 7.6 Användarscenario 4 – Servicepersonal 

 

7.3 Placering av automatens funktioner 
Tre olika automaters3

- Displayens höjd varierade mellan 1490 – 1590 mm 

 placering av knappar, display, betalningsfunktion och mugg 
undersöktes för att se om där fanns några standardmått (se Bilaga 3). Följande mått 
uppmättes: 

- Knapparnas högsta höjd varierade mellan 1220 – 1490 mm 
- Knapparnas lägsta höjd varierade mellan 1120 – 1290 mm 
- På kaffeautomaterna varierade höjden för placering av mugg mellan 690 – 940 mm 
- Höjden för myntreturneraren varierade mellan 490 – 500 mm 

 
Det hittades inga tydliga standarder på placeringen av komponenterna, förutom 
möjligtvis myntreturneraren. De tre undersökta automaterna hade valt att placera 
displayen överst. Detta kunde vara en god idé eftersom det var viktigare att knapparna 
placerades lågt så att alla kunde nå dessa och displayen borde synas bäst om den var 
högt upp. Knapparna på den utvecklade automaten borde inte sitta högre än vad de 
gjorde på dessa tre automaterna. En rullstolsburen person skulle kunna nå knapparna, 
enligt boken ”Fitting the task to the man” kunde en kortväxt kvinna i sittande ställning 
nå upp till en höjd på 1500 mm med händerna [12 s. 45]. Dock borde knapparna inte 

                                                      

3 Kaffeautomaterna Jede Xplore och Rheavendors – Sagoma samt en Damian varuautomat 
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heller sitta lägre än vad de gjorde på de undersökta automaterna (1120 mm) då det 
kunde bli obekvämt att trycka på dem om de satt alltför lågt. 

Muggplaceringen hamnade relativt lågt hos de undersökta automaterna (mellan 690 – 
940 mm). Det hittades ingen anledning till varför den inte kunde sitta högre upp, så 
länge en rullstolsburen person kunde nå muggen utan problem. 

 

7.4 Slutsatser 
Automaten borde vara tydlig med vad den innehöll och den skulle framhäva detta på 
ett positivt vis för att locka till sig kunder. Displayen borde därför ha placerats högst 
upp på automaten så att den syntes bäst och kunde kommunicera budskapet. När 
brukaren skulle välja dryck så ansågs det nödvändigt att det skulle vara tydligt var 
muggen skulle placeras för respektive smak. Det borde vara enkelt att förstå i vilken 
ordning man skulle göra de olika momenten som t ex när man skulle göra valen och 
betala. Det var inte sällan som brukaren var upptagen med den ena handen och 
automaten ansågs därför kunna användas med en hand. Personer som satt i rullstol 
borde även kunna använda automaten och höjder till knappar och 
betalningskomponenten borde anpassas till detta. Kladd och stänk borde inte synas 
eller komma i kontakt med användaren utan ett fräscht yttre skulle bibehållas mellan 
användarna. Om ingen mugg stod på platsen när den skulle kryddas eller få dryck 
borde leveransen stoppas. Spillet som ändå kunde uppstå borde samlas upp och 
förvaras till servicepersonalen rengjorde den. Brukaren skulle hela tiden vara 
informerad om vad som hände inne i automaten så som att drycken tillverkades nu 
eller att kryddan var på väg och hur lång tid det skulle ta. Automater kunde utsättas för 
tuff behandling från missnöjda brukare och borde tåla stötar. Priset för drycken kunde 
vara avgörande för om brukaren var intresserad eller inte och borde finnas utsatt så att 
det syntes lätt. 

Det kan vara bra om servicepersonalen enkelt kunde se hur mycket det var kvar i 
behållarna så att de visste vilka som skulle bytas. Ännu bättre var det om personalen 
slapp gå till automaten för att se statusen. Behållarna skulle enkelt kunna sättas in/tas 
ut och det skulle framgå var de skulle sitta så att rätt smak kopplades till rätt blandare. 
Tung lyft med behållare borde minimeras, förslagsvis genom en maxvikt på 10 kg per 
behållare. Maxvolymen per behållare var då c:a 10 liter. Det skulle vara tydligt vad 
som skulle rengöras för hand för att underlätta så att inget glömdes bort. Stänk skulle 
inte kunna leta sig in i automaten vilket kunde lukta illa med tiden. Serviceluckan 
borde vara lätt-tillgänlig även om det stod automater vid sidan om. 

Knapparna borde sitta på en lägre höjd än 1500 mm för att även rullstolsburna skulle 
kunna nå. Det kunde vara lämpligt att prioritera att placera displayen högt hellre än 
knapparna. Platsen där muggen skulle ställas kunde placeras högre än hos de 
undersökta automaterna, så länge rullstolburna kunde nå muggen utan problem.  
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8 Idégenerering 
 
Inledningsvis delades idégenereringen upp i tre avsnitt: användarvänlighet, 2D-skisser 
och formstudie. Tanken var att nya idéer skulle dyka upp genom att man såg på 
idéerna från olika synvinklar och till sist skulle de bästa idéerna integreras till nya. 

Under projektets gång reducerades det antal val som brukaren skulle behöva gå 
igenom till hälften. Därför innehöll de första idéerna en stor TFT-skärm, där man 
skulle leda brukaren genom alla valen utan att ha mängder med förvirrande knappar 
för varje val man skulle göra. I slutet av idégenereringen framkom det krav från 
uppdragsgivaren om att ha en knapp för varje val istället för att bygga in det i en stor 
TFT-skärm och att det skulle finnas tre fack för muggen, en för varje smak. Tankarna 
kring att använda en större TFT-skärm behölls i rapporten som rekommendationer till 
den framtida utvecklingen.  

Drycken har, pågrund av sekretessen, ersatts med ekologiskt iste på displayerna hos 
automaterna. 

8.1 Idéer kring användarvänlighet 
Man borde vägledas genom alla moment i processen att köpa en hälsodryck. En TFT-
display ansågs vara ett bra alternativ till att vägleda brukaren genom valen, visa vad 
som händer i maskinen och hur lång tid det var kvar innan drycken levererades. Det 
kunde vara ett bra sätt att förtydliga att ingredienserna blandades här och nu och 
klargjorde att drycken var färskblandad.  

Om temperaturen i kylen blev för hög kunde TFT-displayen ge anvisningar till 
brukaren om att kontakta servicepersonal. Ett förmodligen kostsamt, men smidigt, 
system skulle vara om automaten kunde meddela servicepersonalen automatiskt 
genom sms om temperaturen var för hög, om en smak har tagit slut eller en 
påminnelse om att det var dags att tvätta automaten.  

Med en TFT-display fanns även möjligheter att visa information om företaget och dess 
ekologiska varor medans drycken tillverkades.  

En färgskärm kunde göra att automaten skulle kännas nyare än om den skulle haft 
knappar (eftersom äldre automater fokuserar på att använda sig av knappar). 
Färgskärmar hade blivit billigare med åren och skulle förmodligen gå ner ytterligare i 
pris. Det kunde hända att fler och fler automater kom att utrustas med en färgskärm 
pågrund av ett billigare pris. De automater som bara hade knappar och en liten 
enfärgad display skulle förmodligen kännas gamla med tiden, kanske inom en snar 
framtid. Livslängden för automaten skulle förmodligen öka med en färgskärm genom 
att den skulle kännas ny under längre tid. Detta uppmuntras i tredje stycket i briefen 
(se avsnitt 2.1 Brief) där det skrivs: 

”Utsidan ska tilltala den tänkta användaren och även kännas ny med en strävan om 
att låta denna uppfattning bestå under en längre tid.” 
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Under automatens livslängd kunde det hända att antalet smaker och andra 
valmöjligheter ändrades, en skärm gjorde det enklare att göra dessa förändringar 
eftersom man slapp att lägga till eller ta bort knappar. Detta hjälpte automaten att få en 
lång livslängd. Om en smak var slut kunde man enkelt dölja detta genom att ta bort det 
alternativet från skärmen, det kunde ge ett negativt intryck om automaten inte 
servades tillräckligt ofta så att en smak tog slut därför kunde det vara bra att dölja 
detta. Valde man att ha en TFT-display var man tvungen att bestämma sig för en 
touchscreen eller en skärm med ett antal knappar vid sidan om. Förslagsvis användes 
den sist nämnda eftersom en touchscreen var både dyrare och kunde få synliga 
fettfläckar på skärmen från fingrarna, vilket skulle ge ett ofräscht intryck. Man kunde 
välja att använda en skärm i kombination med en knapp för varje val, vilket krävdes 
enligt kravlistan i Bilaga 2. Ett annat alternativ var att endast använda en knapp: en 
vridbar ratt som man även kunde trycka på. Utseendet skulle bli mindre plottrigt och 
ge ett mer användarvänligt utseende utan alla knapparna som kunde distrahera 
brukaren. Det borde isåfall tydligt framgå att man både kunde vrida på knappen och 
trycka in den eftersom det inte tillhörde vanligheten att man gjorde så med en knapp. 
Bild 8.1 visar hur en sådan knapp skulle kunna se ut. Den var räfflad på sidan för att 
indikera att den gick att vrida och den buktade utåt för att inbjuda till tryckning. En 
text ovanför förtydligade hur den skulle användas.  

 
Bild 8.1 Tryck- och vridknapp 

Kryddningen borde ske innan brukaren kunde ta muggen så att det inte riskerades att 
kryddningen hamnade utanför och att brukaren blev missnöjd då denna hade betalat 
för kryddningen men inte fick den. Det fanns krav från Kravlistan (Bilaga 2) att rörliga 
delar skulle minimeras men lättar man på detta krav så skulle man kunna ha en spärr 
som kom upp och hindrade användaren från att ta drycken enligt bild 8.2.  

 

 

Bild 8.2 Spärr 
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Det kunde hända att automatens sidor var oåtkomliga om den stod mellan två 
automater. Det enklaste borde vara att serviceluckan öppnades framifrån. Om den 
öppnades från sidan kunde det innebära att där måste finnas hjul på undersidan så att 
man kunde rulla fram den, vilket skulle kännas tungt och riskfyllt med tanke på att den 
kunde tippa. Komponenterna i maskinen kunde med tiden ta skada av alla 
förflyttningarna och därmed få en minskad livslängd. Hela fronten borde därför kunna 
öppnas framifrån så att man enkelt kunde komma åt att byta behållare och rengöra 
komponenter.  

 

Bild 8.3 Färgkodning av behållare och detaljer som ska rengöras 

Det ansågs vara viktigt att det var tydligt var respektive smak skulle placeras i 
automaten så att det inte riskerades att fel smak levererades till brukaren. Exempelvis 
kunde behållarna för varje smak ha samma färg som platsen där den skulle stå (enligt 
bild 8.3). De detaljer som skulle rengöras kunde också ha en speciell färg som skiljde 
sig från de andra komponenterna. Detta kunde även kombineras med tillhörande 
siffror eller symboler så att det var tydligt även för färgblinda personer. För att 
säkerställa att alla viktiga komponenter tvättades ansågs även att dessa borde 
färgkodas.   

 
Bild 8.4 Servicemeny och status på behållare 

 
Servicepersonalen borde enkelt kunna få reda på hur mycket dryck som var kvar i 
behållarna så att de visste när dessa skulle bytas. Det skulle kunna vara en knapp som 
trycktes in när servicenyckeln sattes in i låset, enligt bild 8.4, som gjorde att 
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servicepersonalen fick tillgång till en ”servicemeny” på TFT-displayen. Där skulle 
man kunna få information om hur mycket det var kvar i smak/krydd-behållarna, vad 
temperaturen var i kylutrymmet och om där hade varit något strömavbrott. 
Navigationen skulle då ske genom att använda smakknapparna, vänstra smakknappen 
navigerar åt vänster i menyn och motsvarande för den högra knappen. Mittenknappen 
skulle man välja man med. Detta skulle förklaras i displayen när nyckeln satts i.  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att visa statusen med små dioder i samma 
färgkodning som hos smakerna, se bild 8.4. Statusen för behållarna kunde räknas ut 
genom att en räknare höll reda på hur många portioner av varje smak som hade 
levererats sedan senaste bytet vilket jämfördes med hur många portioner behållarna 
skulle rymmer. 

 

Bild 8.5 Lyftbord 

Behållarna med dryck kunde väga en hel del. Lyft med dessa borde därför undvikas i 
den mån det gick. Det borde vara smidigt att installera dem utan att kroppen tog skada. 
Bytet av behållarna skulle förenklas om man kunde utnyttjade vagnen till 
tvättstationen. Vagnen skulle kunna vara ett lyftbord liknande ett sådant som används 
för att byta behållare i mjölkautomater (se Bilaga 4). Visserligen vägde dessa 
mjölkkartonger 20 kg jämfört med rekommendationen i avsnitt 7.5 med en maxvikt på 
10 kg per behållare. Lyftbordet ansågs inte vara nödvändigt men det var fördelaktigt 
om vagnen till tvättstationen kunde utnyttjas som ett lyftbord enligt bild 8.5. 

Visar det sig att spillet från hälsodrycken luktar för starkt när det blir gammalt skulle 
man kunna undersöka om man kunde utnyttja samma system som öppnade luckan till 
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isoleringen och öppna en lucka under platsen där drycken skulle levereras. På detta vis 
skulle illaluktande spill stängas inne. Förmodligen skulle ett sådant system kunna bli 
komplicerat och kostsamt att utveckla och integrera. Framtida tester skulle få avgöra 
hur mycket spill det blev och hur illa det luktade. 

 

 
 

Bild 8.6 Ljus guidar användaren 
 
För att guida brukaren genom processen att köpa en hälsodryck så rekommenderades 
det att det aktuella steget markerades med en blinkande lampa och det valda steget 
hade ett fast sken på lampan. T ex när en smak hade valts så började en lampa blinka 
vid nästa steg, vid kryddknapparna, medans lampan vid den valda smaken förblev 
tänd. På detta viset skulle brukaren tydligt ledas genom valen genom att följa den 
blinkande lampan och hålla reda på vilka val man gjort genom att titta på var det lyser 
(med fast sken, inte blinkande). Skulle brukaren vilja ändra sitt val trycks det bara på 
en annan knapp och då får den ett fast sken istället. Knapparna skulle kunna omges av 
en ram med blinkande ljus eller ett billigare alternativ med endast en diod enligt bild 
8.6. Med endast en diod skulle man missa funktionen med att se vilket val man gjort. 

Det bedömdes vara viktigt att det kändes välkomnande för brukaren att ta sin dryck. 
Kanten till det inåtgående utrymmet där drycken levererades borde därför vara mjuk 
med en stor radie. Vassa kanter kunde upplevas som mindre inbjudande. 
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8.2 2D-skisser 
En automat som stod inklämd mellan två andra automater exponerade i stort sätt 
endast sin framsida. Därför inleddes idégenereringen på utseendet med att undersöka 
hur automaten skulle kunna se ut framifrån med 2D-skisser. 

Några av de idéer som togs fram illustreras i bild 8.7. 

1. Framsidan var något välvd och var gjord av högglansig vit plast. Displayen ramades in 
av en borstad aluminiumram vilken även var en lucka som öppnades för att komma åt 
knapparna och drycken. Detta dolde alla knappar och skapade ett rent utseende. Man 
skulle få känslan av att öppna ett kylskåp vilket skulle inge en känsla av att fräschhet 
och renlighet då råvarorna skyddades från den ohygieniska omgivningen. 

2. Framsidan bestod av en matt metall plåt som bröts av med en högglansig svart 
plastskiva som låg utanpå metallplåten. Brukaren skulle guidas genom valen genom 
att följa den röda linjen. 

3. Hela framsidan var en upplyst display som bröts av med en borstad metall skiva. 
4. Framsidan var uppbyggd av olika segment ovanpå en högglansig vit plast. Drickan 

levererades i den gula inåtböjen.  

Bild 8.7 2D-skisser 
 
Tillsammans med handledare Mårten Rittfeldt och uppdragsgivare Astrid Bengtsson 
utvärderades idéerna. Den idé som bedömdes vara mest intressant att gå vidare med 
var nummer fyra då segmenteringen skapade ett intressant utseende som skiljde sig 
från andra automater. 
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8.3 Formstudie 
Det testades olika former på den utvecklade automaten som skulle kunna sticka ut från 
andra dryckesautomater. Bild 8.8 visar ett urval av dessa.  

1. En bockad svart plåt följdes åt av en fasad metallicram. Kombinationen kunde 
upplevas som exklusiv med inspiration från iPhone. 

2. Automaten segmenterades av färggranna plåtar vilket gjorde så att det såg ut som att 
den var uppbyggd av block. Utseendet skiljde sig från andra dryckesautomater. 

3. Taket rundades av neråt och liknade en vätska som hälldes ut och associerade till 
produkten som den innehöll. 

4. Ett tak av borstad aluminium bockades med stor radie och fick en mjuk framtoning. 
Den vertikala hörnan rundades också av med en stor radie och bröts av med en matt 
metallyta. 

Bild 8.8 Formstudie 
 
Idé nummer två och fyra bedömdes vara mest intressanta att gå vidare med. 
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8.4 Vidareutveckling av utseendet 
Tankarna från avsnitt 8.1 Idéer kring användarvänlighet, 8.2 2D-skisser och 8.3 
Formstudie utmynnade i nya idéer. Från 8.1 Idéer kring användarvänlighet slogs det 
fast att en TFT-skärm med få knappar skulle vara ett bra alternativ att leda brukaren 
genom de olika valen, därför innehöll alla idéer denna. Kravet om att använda en 
knapp för varje val och att ha tre muggfack hade ännu inte kommit. Enligt det 
kommande avsnittet om miljöaspekter (11.1 Informationsinsamling) drogs det upp att 
det fanns en miljömässig fördel med att minska antalet material i en produkt, därför 
strävas det efter att använda så få olika material som möjligt.  

Bilderna som följer visar idéerna med beskrivning om vad komponenterna var 
uppbyggda av.  

 
Bild 8.9 Idé 1 

 

 
Bild 8.10 Idé 2 
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Bild 8.11 Idé 3 

 
Bild 8.12 Idé 4 

 
Bild 8.13 Idé 5 
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8.5 Utvärdering av idéerna 
Tillsammans med uppdragsgivaren utvärderas koncepten. Det konceptet som ansågs 
ha mest potential valdes ut, vilket var idé nummer fem (enligt projektarbetaren och 
uppdragsgivaren). Vågen ansågs skapa ett organiskt och harmoniskt utseende med 
anspelningar till något hälsosamt. Kontrasten mellan vågen och den svarta högblanka 
ytan skapade ett rent och exklusivt intryck. Den ansågs kunna smälta in i sin miljö 
samtidigt som den skapade ett intressant och avvikande utseende (jämfört med 
traditionella dryckesautomater). 

Den valda idén utvärderades sedan ytterligare, av projektarbetaren, med hjälp av 
krysschema (bild 8.14) och jämfördes med de andra idéerna. Sju viktiga funktioner 
från funktionsanalysen valdes ut och poängsattes mellan 1 – 5 enligt krysschemats 
principer [Vilda idéer 6 s. 75 – 76]. Ju högre poäng desto bättre. Om den inte var 
betydligt sämre än de andra idéerna fortsatte utvecklingen av den valda idén.  

 
Bild 8.14 Krysschema 

 
Idé nummer fem visade sig vara högst rankad även i krysschemat. Utvecklingen 
fortsatte därför med idé nummer fem. 
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8.6 Vidare utveckling av valt koncept 
I detta stadium inkom kravet om att använda knappar för varje val, antalet val 
minskade till hälften och automaten skulle innehålla tre muggfack istället för ett och 
att muggarna skulle förvaras utanför automaten4

 

. Eftersom den planerade tiden för 
idégenereringen redan hade passerat så var det upp till projektarbetaren att bestämma 
om det skulle tas hänsyn till dessa nya direktiv eller om den redan bestämda idén 
skulle användas.  

Det sågs som ett intressant alternativ att låta projektet utvecklas och följa den process 
som mycket väl skulle kunna inträffa ute i industrin. Detta sågs som ett tillfälle att lära 
sig hur man hanterar, och förebygger, en dynamisk utvecklingsprocess med många 
sena förändringar. Därför valdes det att fortsätta utvecklingen av idén och de nya 
kraven integrerades i idén enligt bild 8.15. Utseendet anpassades för att bättre fungera 
ihop med de nya komponenterna. 

En av anledningarna till att man valde att använda knappar för varje val istället för en 
stor TFT-skärm var att det kunde bli billigare. Därför slopades den stora skärmen. En 
liten TFT-display ansågs dock som nödvändigt för att visa information om vad som 
hände i automaten.  

Automatens bredd var 750 mm och hamnade mellan de uppsatta gränserna 611 mm 
respektive 810 mm. 

 
Bild 8.15 Anpassad till de nya kraven 

  

                                                      

4 Dessa nya krav inkom efter ett möte mellan uppdragsgivaren och ”Teknikgruppen”. Det 
bedömdes att dessa ändringar var tvungna att göras för att automaten skulle bli realiserbar. 
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9 Implementering av användarvänlighet 
 
Idéer från avsnittet 8.1 Idéer kring användarvänlighet valdes ut och integrerades i 
automatkonceptet. 

9.1 Valda idéer med hänsyn till användarvänlighet 
En liten digital färgdisplay ansågs som nödvändigt p.g.a. alla fördelarna med 
kommunikationen med brukaren. T ex när drycken tillverkades kom det upp 
information i displayen som berättade hur lång tid det var kvar och förklarade vad som 
hände i automaten. Innan något val hade gjorts stod det ”Välj smak” på displayen och 
risken för missförstånd om när betalningen skulle ske minimerades därmed. 

Servicepersonal hade enkel tillgång till en servicemeny genom att displayen ändrades 
när nyckeln sattes in i låset. På displayen förklarades då att man navigerar i 
servicemenyn genom att använda smakknapparna. 

Brukaren guidades genom de olika momenten genom diodlampor som satt som en ram 
runt knapparna. Det aktuella momentet markerades genom att det blinkade runt ramen. 
Det valda alternativet bekräftades genom att ramen lös med ett fast sken. 

Det skulle kunna uppstå förvirring för brukaren då kryddan skulle väljas. Brukaren 
skulle kunna tro att det endast gick att välja de två kryddknappar som stod rakt under 
smakknappen. Därför var det ett bra alternativ att låta hela ramen runt alla 
kryddknapparna blinka vid kryddningsmomentet. Detta borde förtydliga att alla 
kryddor kunde väljas. 

Ljuset från ljusspridaren ansågs räcka för att lysa upp invändigt då servicepersonal 
servade automaten. 

Behållarna färgkodades tillsammans med de detaljer som skulle rengöras för hand. 

Automaten öppnades framifrån för enkel tillgång till insidan, jämfört med att 
automaten öppnas från sidan. 

Ett lyftbord integrerades i vagnen till tvättstationen för att minimera tunga lyft av 
ingrediensbehållare. 
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9.2 Mått till komponenter 
Knapparna höll sig inom de rekommenderade gränserna och nåddes av rullstolsburna 
(se bild 9.1). Displayen hamnade något lågt jämfört med de undersökta automaterna 
men ansågs ändå vara tillräckligt synlig för alla, eventuellt skulle den ha kunnat 
vinkalts uppåt något.  

 

 
Bild 9.1 Mått till komponenter  
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10 Konstruktionsaspekter 
 
Eftersom detta endast var en konceptstudie fastslogs ingen bestämd konstruktion. 
Däremot undersöktes det om automaten skulle kunna gå att konstrueras för att ge 
konceptet mer tyngd. Framsidan på automaten bedömdes kunna bli problematisk att 
konstruera och förslag på lösningar utvecklades till detta eventuella problemområde.   

10.1 Förslag på konstruktion av automatens framsida  
Alla aluminiumdetaljer borde anodiseras för att få en smutsavvisande yta med 
beständig färg och glans. Fördelen med en anodiserad profil, jämfört med en lackerad, 
är att den kan återvinnas direkt. Lackerade detaljer kräver en förbehandling där lacken 
tas bort [13 s. 106 - 108]. 

 

 
Bild 10.1 Aluminiumprofil med dekorspår 

 
Skruvfickorna i aluminiumprofilen, som bildade ramen runt dörren, kunde skapa 
värmezoner på utsidan när profilen extruderades i verktyget [13 s. 34]. För att undvika 
detta skulle man kunna skapa en vågig dekoryta som även skulle skydda ramen mot 
skador, se bild 10.1. Det estetiska utseendet på ramen bedömdes inte ta skada av en 
sådan formändring. Hela ramen skulle ha ett högt glansvärde. Försök gjordes för att ta 
reda på hur pass glansigt anodiserat aluminium kunde bli genom studier av provbitar 
från en av företaget Sapas provkataloger. Där hittades en anodiserad provbit som 
bedömdes ha hög glans och skulle kunna passa till ramen. Ytterligare undersökning 
gjordes för att hitta om man kunde ha mer glans i anodiserat aluminium. Sapa skriver i 
sin handbok för konstruktörer att glansbetat aluminium hade hög reflexionsförmåga, 
ända upp till 90 i glansvärde [13 s. 108]. Dock skulle detta sjunka något vid 
anodisering. I en annan broschyr från Sapa [14 s. 17] skrivs det att högglanspolering 
kunde ge aluminium en yta med spegelglans. På hemsidan till företaget Provexas [15], 
leverantör av ytbehandlade produkter, skrivs det: 

 
 ”En mycket hög glans kan erhållas genom att kemiskt polera vissa 
aluminiumlegeringar före anodiseringen (s.k. glansanodisering)”. 
 
Ramen borde därför glansanodiseras för att ytan skulle uppnå ett högt glansvärde. 
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Ramen borde delas upp i fyra olika stycken för att underlätta tillverkning, 
transportering och montering.  

Ovan- och underdelen på aluminiumramen skulle behöva bockas för att få den 
önskade formen. Alternativen till detta var dragbockning, rullbockning, 
sträckbockning eller pressbockning. Den metod som rekommenderades var 
dragbockning eftersom profilen skulle bockas i en relativt snäv radie [13 s. 97 -98]. 
Efterforskningar gjordes (Bilaga 5) för att få reda på om spåren i aluminiumprofilen 
var för djupa för att kunna bockas. Svaret var att det inte skulle vara omöjligt men det 
skulle underlätta mycket om innerradien ökade till 37 mm istället för 30 mm. Tester 
skulle få avgöra om en radie på 30 mm var möjlig.  

 
Bild 10.2 Inbyggda gångjärn i aluminiumprofilen 

 
Ett alternativ till gångjärnen till dörren på automaten skulle kunna vara att det 
integrerades i aluminiumprofilen, se bild 10.2. Detta skulle minska antalet 
komponenter och underlätta vid monteringen. Det skulle även finnas miljömässiga 
fördelar med att minska antalet olika material (som andra gångjärnslösningar skulle 
kunna innebära). Det borde undersökas om detta skulle kunna vara ett 
kostnadseffektivt alternativ vilket det förmodligen inte är sett till materialkostnaden 
men samtidigt kan en minskad monteringstid vara värdefullt. Man kunde dessutom 
tycka att automaten blev mer intressant om man avstod från de mer traditionella 
lösningarna.  
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Bild 10.3 Frontytor 

 
På automatens framsida fanns en svart aluminiumplåt delvis täckt med dekaler. Plåten 
ansågs behöva stabiliseras upp för att bättre motstå krafter framifrån men även för att 
stabilisera upp hela dörren. Man skulle kunna använda 1 mm tjock aluminiumplåt som 
sattes fast mot en 9 mm tjock MDF-skiva. Dörren skulle då stabiliseras upp av MDF-
skivan med aluminiumplåten. Detta borde vara billigare än att göra hela fronten i 
aluminium. Om man bara skulle använda MDF till fronten skulle man inte få den 
önskade slitstyrkan. 
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Bild 10.4 Tvärsnitt över aluminiumprofil till knappar och ljusspridare 

 

 
Bild 10.5 Tvärsnitt över aluminiumprofil till spilluppsamlaren 

 
Display, betalningsfunktion och knappar med kretskort skulle kunna monteras i en 
aluminiumprofil som löper tvärs över automatens bredd se bild 10.4. 
Aluminiumprofilen skulle även kunna innehålla listen som syntes under ljusspridaren 
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på framsidan. Samma profil skulle kunna användas ovanför dekalerna och ge stöd till 
spilluppsamlaren. Genom att ge profilen flera funktioner och användningsområden 
skulle man kunna minska tillverkningskostnader eftersom man då använde samma 
verktyg för att extrudera båda aluminiumprofilerna. Dessa profiler skulle då behöva 
fästas i aluminiumramen vilket skulle hjälpa till med att ta upp tryckkrafter mot svarta 
PET-plasten som omger knapparna och spilluppsamlaren. För att det skulle vara 
möjligt att få plats med dessa och att man skulle kunna öppna dörren blev de tvungna 
att kapas. 

Det ansågs vara problematiskt att få plats med ljuslådan till displayen, traditionella 
ljuslådor var relativt djupa vilket skulle tvinga fram en muggplacering som var djupare 
in i automaten och ljusskuggor skulle kunna uppstå i sidorna på displayen. Ju längre in 
i automaten muggen måste placeras, desto mindre välkomnande borde det kännas för 
brukaren. Kylisoleringen och utrymmet för knapparna gjorde att muggplaceringen 
redan var förskjuten en bit in i automaten. Ramen runt dörren var relativt smal i den 
kant som syntes på framsidan. Ljusskuggor skulle därmed kunna uppkomma i kanten 
om ljuslådans kant inte fick plats i ramens kant. Båda dessa aspekter skulle kunna 
lösas samtidigt som den blev miljövänligare: genom dioder. Det var ett miljövänligare 
alternativ än lysrör, som vanligtvis används i ljuslådor, eftersom dioder inte innehöll 
kvicksilver (vilket många lysrör gjorde). Dessutom hade de en lång livslängd, var 
energisnåla och tog mindre plats än lysrör.  

Olika alternativ till en diodupplyst ljuslåda undersöktes. Eftersom ramen runt 
automaten var relativt smal behövde även ljuslådans ram vara tillräckligt smal för att 
kunna få plats i utrymmet. Färdiga diodljuslådor i storleken 700 x 500 mm med djupet 
18 mm hade ett pris på 2800kr (Bilaga 6) om man beställde mer än 5 stycken. 
Diodljuslådor lyste upp displayen från sidan och hade dioderna i ramen. De skulle 
vara svårt att integrera en sådan i formen i automaten, ramens bredd var inte 
tillräckligt stor för att kunna dölja ljuslådans ram dessutom var priset för högt. En 
liknande lösning skulle kunna utvecklas genom att använda automatens ram istället för 
att bygga in ytterligare en ram som omsluter diodljuslådan (se bild 10.6). Det 
diskuterades med Kim Jarl5

                                                      

5 Telefonsamtal med Kim Jarl från företaget Layout & Dekor, Tel: 0158-132 00  december 17 
kl 1600 

 på Layout och Dekor om möjligheterna med att använda 
en LED-list i ramen. Ett alternativ till detta skulle vara ett flexibelt självhäftande LED-
band, LM10A, som tillverkades av OSRAM. Enligt Kim Jarl kostade denna 
630kr/meter och hade en effekt på 10W per meter. Bandet kunde styckas upp med 140 
mm mellanrum och var c:a 10 mm brett och 2 mm högt [16]. Skulle man satt dioder 
rakt bakom en diffusor kunde man lätt få hårda ljuspunkter om man inte hade 
tillräckligt stort mellanrum mellan dessa. Därför borde denna fästas i automatens ram 
och belysa en ljusspridare från sidan. På detta sätt transporterades ljuset över ytan och 
man fick ett mjukt ljus tack vare att ljusspridaren även verkade som en diffusor (vilken 
mjukade upp ljuset). Framför detta satte man en back light film som man tryckte 
displayens bild på. Enligt Kim Jarl kostade en back light film med tryck 261 kr/meter 
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(om man beställde över 2 meter) vilket kunde ses som ett rimligt alternativ. Om man 
skulle trycka bilden på vanligt papper riskerade man att papprets fiber syntes vilket 
skulle ge displayen ett billigt utseende. Ett back light filter optimerade 
ljusgenomsläppet och kunde minska behovet att ha starkare belysning.  

Samtal med Daniel Kvist6

 

Bild 10.6 Tvärsnitt över dörren 
 
Förslaget var att man först testade med LM10A eftersom den var billigast och gick 
inte detta så rekommenderades man testa vidare med LM10P. LED-bandet var 
självhäftande och sattes fast i ramen på ena sidan om ljusspridaren och på MDF-
skivan på andra sidan. Displayen belystes därmed från båda hållen enligt bild 10.6. 
 

 från företaget Candelux bekräftade att man kunde belysa en 
ljusspridare från sidan med ett ledband och få en ljusdisplay. Han berättade även att 
det var svårt att bedöma exakt hur väl det skulle fungera utan man skulle vara tvungen 
att göra tester. Skulle det bli ljuspunkter på displayen från LED-bandet kunde man 
sätta en diffusor framför ledbandet som sedan lyste på ljusspridaren, vilket också hade 
en diffusor. Ifall framtida tester skulle visa att LED-bandet var för svagt erbjöd 
företaget OSRAM ett ytterligare starkare band: LM10P [17]. Denna hade en effekt på 
25 watt per meter och kostade 3800 kr per 2,8 meter (1357kr/meter). Enligt Daniel 
Kvist skulle denna kopplas till en 24 V transformator vilket skulle kosta ”några hundra 
lappar”, beroende på hur många ledlampor den skulle driva. Osram, företaget som 
tillverkade ledlamporna, skrev på sin hemsida att dessa kunde användas till belysning 
till displayer [18].  

                                                      

6 Telefonsamtal med Daniel Kvist från företaget Candelux, Tel 0735-151440 december kl 0930 
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Bild 10.7 Fäste i aluminiumramen 

 
Ljusspridaren och plåten på framsidan skulle kunna spännas fast i aluminiumramen 
enligt bild 10.7. Därmed kunde dessa monteras ner relativt enkelt vid 
återvinningsmomentet. Sett framifrån höll sig skruvarna bakom ramens kant för att 
inte skapa ljusskuggor på displayen. 
 
Den svarta PET-plasten ramade in området där brukaren skulle interagera med 
automaten. Denna form skulle man kunna vakuumforma i 4 mm PET-plast och vara 
ett billigt alternativ jämfört med formsprutning. Visserligen berodde detta på antalet 
tillverkade detaljer. Formsprutning hade en mycket hög initial kostad för 
formsprutningsverktyget men hade en låg kostnad för varje tillverkad detalj [19 s. 50]. 
Vid höga volymer kunde det bli lönsamt att formspruta den istället. 
Verktygskostnaderna till vakuumformning var däremot låga till medel samtidigt som 
kostnaden för varje detalj var låg till medel [19 s. 30].  
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Bild 10.8 Spilluppsamling 

 
Spilluppsamlaren skulle vara enkel att ta ut. Förslaget var att även denna tillverkades 
av svart PET-plast och vakuumformades. På sidorna lämnades små glipor som 
servicepersonalen kunde använda för att lyfta upp behållaren med spill. Därefter 
klämdes den fast i aluminiumprofilen igen. Eftersom gliporna var riktade åt sidan 
borde inte stänk från dryckesupphällningen kunna komma in där. I bild 10.8 färgades 
spilluppsamlaren gul för att man lättare skulle se gliporna. 

 
Bild 10.9 Galler 

 
Ovanpå spilluppsamlaren låg ett galler med komplicerat mönster, se bild 10.9. Två 
lämpliga alternativ till att få ut dessa former skulle kunna vara laserskärning eller 
stansning. Laserskärning krävde inga initiala kostnader för verktyg men ansågs ha 
medel till höga kostnader för varje tillverkad detalj [19 s. 248]. Stansning hade låga till 
medelmåttiga kostnader för tillverkningsverktyget med låga till medelmåttiga 
kostnader per tillverkad enhet [19 s. 260]. Denna metod skulle vara mycket 
tidseffektiv. Eventuellt skulle man behöva göra något åt ytterkanterna så att dessa inte 
var vassa. Valet av tillverkningsmetod berodde, som det ofta gör, på hur många 
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detaljer som skulle tillverkas. Initialt rekommenderades ett laserutskuret galler för att 
slippa de initiala verktygskostnaderna. 

 

 
Bild 10.10 Vågen 

 
Vågen limmades fast mot aluminiumplåten på framsidan. Den skulle antingen kunna 
strängpressas fram och sedan bockas eller laserskäras med gravering för mittenspåret 
se bild 10.10. Spåret i mitten av vågen skulle vara vitt. Rekommendationen var att 
man anodiserade hela vågen och slipade bort det som inte skulle vara vitt. Detta talade 
för att detaljen borde laserskäras eftersom man kunde slipa till de vassa kanterna som 
uppstod samtidigt som man slipade bort det vita som inte skulle vara kvar. Laserskars 
detaljen undvek man verktygskostnader, vilket krävdes för att ta fram 
strängpressningsprofilen. Man slapp även bockningsoperationen i så fall, därför 
rekommenderades laserskärning som tillverkningsmetod.  
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11 Miljöaspekter 
 
Syftet med detta kapitel var att samla information som kunde användas för att bidra till 
en hållbar utveckling vid framtagandet av dryckesapparaten. Innan idégenereringen 
började utfördes en informationsinsamling om hur produkter kunde utvecklas 
miljövänligt för att detta skulle kunna byggas in i idéerna. I slutet av idégenereringen 
analyserades idén ytterligare för att implementera miljöaspekterna på den valda idén.  

11.1 Informationsinsamling 
På vilka sätt kunde man utveckla miljövänliga produkter? Materialvalet för produkten 
kunde betyda väldigt mycket för hur miljövänlig produkten var men den var definitivt 
inte den enda punkten man borde undersöka. Man borde undersöka hela kedjan av 
både produktframtagningen och brukandet av produkten och vad som hände efter det. 
En livscykelanalys (LCA) var ett bra hjälpmedel vid en sådan analys. Detta fanns 
utvecklat i ISO 14040-serien [11] och var ett verktyg för att analysera hela produktens 
förlopp från råvaruutvinning till återvinning. Ytterligare en ISO-standard som var värd 
att nämna var ISO 14062:2002 [21], vilken gav råd till designers och 
produktutvecklare om hur produkter kunde utvecklas till att bli miljövänliga. 
Kostnadsskäl gjorde att dessa inte kunde undersökas (det kostade pengar att köpa 
rapporten). Istället användes de riktlinjer som Finlands miljöcentral hade utarbetat 
[22]. 

Finlands miljöcentral, ett forsknings- och expertinstitut som undersöker 
miljöförändringar och utvecklar lösningar som hjälper oss att kontrollera dessa 
förändringar, gav följande riktlinjer [13] vid framtagandet av en ny produkt: 

- Effektivare användning av material i produkterna och tillverkningen av dem.  
- Minimering av energianvändning i produkterna och tillverkningen av dem.  
- Utveckling av möjligheterna att återvinna produkterna.  
- Maximering av produktens livslängd.  
- Minimering av användningen av miljöfarliga och miljöskadliga ämnen i 

produkterna och tillverkningen av dem. 

Enligt den första rekommendationen borde man ha en effektivare användning av 
material i produkterna och tillverkningen. Detta verkade rimligt eftersom c:a 90 % av 
råmaterialet till en produkt blir avfall i tillverkningsprocessen [23 s.27]. Om man 
utarbetade en metod att utvinna mer av råmaterialet borde där även finnas möjligheter 
till besparingar i form av lägre kostnader för råmaterialet. T ex kunde man undersöka 
om man kunde återanvända spillmaterialet eller återvunnet material. 

Den andra punkten som Finlands miljöcentral rekommenderade var att det undersöktes 
hur man kunde minimera energianvändning i produkterna och vid tillverkningen av 
dem. Att göra en apparat energisnål var något som ansågs vara tilltalande eftersom den 
initiala extrakostnad som uppstod vid införskaffandet av energisnåla komponenter 
kunde fås tillbaka genom en billigare driftkostnad. Eftersom automaten skulle 
innehålla en kyl, vilka krävde mycket energi, var det viktigt att dessa valdes med 
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omsorg så att energiåtgången blev så liten som möjligt. Helst skulle de vara godkända 
enligt Energy Stars [24] kriterier, vilket är en organisation som startades av USAs 
regering och som jobbar med energieffektivisering. TCO [25] var en organisation 
inom certifiering av energieffektiva produkter som inriktade sig mer mot Europa än 
Energy Star. Båda organisationerna sågs som intressanta för att märka automaten med 
miljöcertifieringar som stärkte den miljövänliga profilen utåt. Det skulle dock inte 
vara möjligt att TCO-certifiera hela maskinen utan endast vissa komponenter, 
exempelvis om automaten skulle ha en skärm. Om det fanns risk att automaten skulle 
överskrida gränsvärden för elektromagnetiska fält erbjöd TCO möjligheten att mäta 
produkten i deras laboratorium i Stockholm, Kista (Bilaga 7). 

Vid tillverkningen av maskinen skulle man kunna undersöka om detta kunde göras på 
miljövänlig el och betala den merkostnad det skulle innebära.  

Transportering av automaterna kunde man sträva efter att göra så miljövänliga som 
möjligt genom få transporter och genom att använda miljöcertifierade transportörer. 
De olika detaljerna till automaten borde formges så att det blir få transporter av 
detaljerna. 

Det borde undersökas om automaten skulle kunna gå ner i ett energisparläge där den 
förbrukar mindre energi mellan dryckesleveranserna, t ex på natten. 

Det borde strävas efter att miljöcertifiera tillverkningen enligt ISO 14001 [26] i vilken 
det sätts krav på att man arbetar med att minska miljöpåverkan från produktionen och 
öka miljöprestandan i produktionen. Det begärdes även i miljöcertifieringen att man 
ska ha ett miljöledningssystem som följer upp och undersöker sina leverantörers 
miljöarbete. 

Produktens möjligheter att återvinnas borde maximeras. För att underlätta detta borde 
man vara tydlig med vad det var för material, hur materialen skulle sorteras vid 
återvinning samt att delarna ska kunna monteras isär relativt enkelt. Att välja ett 
material som var enkelt att återanvända till nya produkter borde prioriteras. Det ansågs 
vara en god idé att redan från början använda ett material som var återvunnet om det 
uppfyller de uppsatta kraven. Antalet plastsorter borde minimeras för att lättare kunna 
få ett homogent material vid återvinningen [25]. 

Ett alternativ till att underlätta för att återvinningen verkligen gjordes på ett korrekt vis 
var att erbjuda att ta tillbaka automaten när den skulle kasseras och återvinna alla 
komponenter som gick att återvinnas. Dessa material skulle kunna användas i nya 
automater och därmed minska materialkostnader. 

Produkter med lång hållbarhet är ofta skonsammare mot miljön. Därför var det 
negativt att tillverka produkter med låg kvalitet eftersom dessa håller en kortare tid 
jämfört med produkter med hög kvalitet. Detta skulle öka konsumtionen och bidra till 
en större energiåtgång och avfall jämfört med en produkt med längre hållbarhet. En 
bra kvalitet kunde fås genom att använda material som var slitstarka och komponenter 
som är väl beprövade. Ett skäl, som inte skulle försummas, till att produkter fick en 
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kort livslängd var att brukaren skulle tröttna på utseendet eller att produkten med tiden 
fick ett omodernt utseende. Därför kunde det vara kortsiktigt att ge en produkt ett 
trendigt utseende som snabbt skulle riskera att bli omodernt. I detta fall hade denna 
aspekt en låg inverkan eftersom en dryckesautomat inte byts ut så ofta men 
livslängden borde ändå kunna påverkas av detta. 

Man borde se till att det fanns reservdelar till automaterna så att reparationer kunde 
göras smidigt och därmed öka tiden innan man behövde kassera hela automaten. 

Ett uppenbart sätt att förbättra produktens miljövänlighet var att minimera 
användningen av miljöfarliga ämnen i produkterna och i tillverkningen av dem. Därför 
kunde det vara av stort intresse att se över alla komponenter som ingick i automaten 
och undersöka om de fanns i bättre miljövänligare alternativ. Kretskort, elektriska 
komponenter, mekaniska delar och kablar skulle vara fria från bromerade flamskydd 
och PVC. Eventuella lampor borde vara fria från kvicksilver, därför borde man 
använda dioder istället för lågenergilampor som ofta innehöll kvicksilver.  

I februari 2003 lagstiftades det i hela EU att man skulle hindra vissa miljöfarliga 
ämnen i elektronikprodukter och uppmuntra återvinning enligt EU-direktiven WEEE 
Waste Electrical and Electronic Equipment (2002/96/EC) och RoHS (2002/95/EC) 
[27]. RoHS-direktivet begränsade bl.a. följande material: bly, kvicksilver, kadmium, 
hexavalent krom och flamskyddsmedel som innehöll PBB och PBDE [27]. 

På TCOs hemsida [25] beskrevs varför några av ovanstående ämnen var farliga: 

”I TCO-märkningen ingår krav på att minimera användningen av ämnen som är 
farliga för både hälsa och miljö. Bland de ämnen som begränsas finns bly, kvicksilver, 
hexavalent krom och kadmium. Dessa tungmetaller är giftiga – de bryts inte ned när 
de hamnar i naturen och bioackumuleras i näringskedjan.  
- Bly (Pb) kan skada immunförsvar, arvsmassan, kan ge skador på nervsystem och 
hjärnans utveckling. Är förbjudet i EU.  
- Kvicksilver (Hg) kan skada nervsystemet, njurar och kan ge fosterskador. Förbjudet 
men ingår i lågenergilampor.  
- Kadmium (Cd) läcker ut via bl a konstgödsel, batterier mm. En TCO-märkt produkt 
innehåller inget kadmium.  
- Hexavalent krom (Cr6+) kan bl a orsaka kontaktallergi.” 
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11.2 Implementering av miljövänlighet 
Ljusspridaren gjordes i återvunnen PETG, ett material som hade goda egenskaper som 
diffusor (se avsnitt 11.2.1 Material). 

Ramen runt dörren var uppdelad i fyra delar vilket kunde underlätta vid 
transporteringen och förhoppningsvis minska antalet transporter. Den 
glansanodiserades av återvunnet aluminium. En anodiserad detalj kan återvinnas utan 
förbehandling. För att smälta om aluminium krävs endast 5 % av den energi det går åt 
att tillverka det ursprungliga aluminiumet, att använda redan återvunnet aluminium 
sågs därför som ett bra alternativ. 

Framsidan förseddes med dekaler som enkelt kan bytas ut om man anpassa utseendet 
efter nya smaker, vilket borde öka förutsättningarna för en lång livslängd av 
automaten. Plåten som dekalerna var fästa på var gjord av återvunnet aluminium och 
sattes fast på en MDF-skiva med dubbelhäftande tejp (samt att den klämdes fast i 
ramen). På detta vis kunde plåten enkelt separeras från MDF-skivan vid återvinningen 
(jämfört med laminering då de limmas fast i varandra). MDF-skivan framställdes av 
träavfall från industrin. 

Kylen och den digitala displayen var miljömärkta enligt TCO. 

Plasten som omgav muggplaceringen var vakuumformad i återvunnen PET-plast där 
spillet från vakuumformningen kunde återanvändas. 

Ljusspridaren lystes upp av dioder vilka drar lite energi, tar liten plats vid 
transporteringen, har lång livslängd och är fria från kvicksilver (jämfört med andra 
lågenergilampor). 

På insidan av automaten fanns information som uppmanade servicepersonalen om att 
returnera automaten vid kasseringen. Där fanns även information om vilket material 
komponenterna var gjorda av och hur de skulle sorteras. 

Komponenterna var fästa så att de var enkla att montera ner vilket skulle underlätta 
vid återvinningen. 

11.2.1 Material 
Det har eftersträvats att hålla nere antalet olika material för att underlätta vid 
återvinningen. Följande material var automaten till största del uppbyggd av: 

Aluminium var både uthålligt, hållfast och fullständigt återvinningsbart utan att 
förändra dess unika egenskaper. Det gick åt relativt mycket energi för att utvinna 
aluminium, jämfört med stål, men vid återvinning av aluminium åtgick endast 5 % av 
den ursprungliga energin [13 s. 11]. Återvunnet aluminium kunde därför ses som ett 
bra alternativ.  

Termoplasten PET kunde återvinnas fullständigt och fanns både i färg och i 
transparent. PET lämpade sig för vakuumformning, vilket var en tillverkningsmetod 
där man kunde utnyttja mycket av spillet [19 s. 33]. Om glykol tillsattes till PET-
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plasten, vilket isåfall blev PETG, minskade skörheten och livslängden ökade. Den 
ansågs som ideal som upplyst diffusor och lämpade sig därför väldigt väl som 
ljusspridare i automaten [19 s. 437].  

MDF kunde framställas av träavfall från industrin och ansågs som ett miljövänligt 
alternativ enligt en hemsida som specialiserat sig på miljövänliga material [28]. MDF 
fanns i olika tjocklekar och gick att få tag på från många olika ställen.  
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12 Visualisering 
 

 

Bild 12.1 Visualisering av resultatet 

 
Automaten visualiserades genom en CAD-ritning som renderades i olika vyer. I bild 
12.1 syns resultatet. 
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Bild 12.2 Visualisering med muggförvaring 

 

En av de sent inkomna kraven var att det skulle finnas en muggförvaring på utsidan. 
På grund av tidsbrist undersöktes inte detta ordentligt. Det rekommenderas att det 
läggs tid på att försöka få muggförvaringen att passa in i automatens former. Ett 
förslag på hur det skulle kunna smälta in på automatens framsida visas i bild 12.2. 
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12.1 Modellbygge 
 

 
12.3 Modellbygge 

 

Det fastställdes tidigt i projektet att där inte fanns några ekonomiska resurser till att 
skriva ut modellen i en 3D-skrivare så skissmodellen gjordes för hand i verkstaden. 
Det skulle inte vara en exakt återgivning eller ett precisionsbygge utan byggdes mer 
för att få en känsla av proportionerna i automaten. Att få se en fysisk modell med de 
olika delarnas storlek jämfört med varandra skulle skapa en större förståelse om 
automatens former. Resultatet syns i bild 12.3.   

Framsidan skrevs ut på en färgskrivare och fästes på en mellanhård cibatol kloss. 
Området kring muggplaceringen frästes ut ur en något hårdare cibatolbit och kanter 
slipades med specialtillverkade verktyg för att få en jämn radie. Därefter 
spraylackerades den svart.  
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Alla de andra detaljerna laserskars ur antingen plexiglas eller styren för att det skulle 
vara tidseffektivt.  

Ramen runt dörren graverades i laserskäraren för att efterlikna dekorspåren i ramen. 
Sedan värmebockades de och spraylackerades i kromad metallicfärg.  

Kåpan runt automaten var av tunn styrenplast och värmebockades mot den 
mellanhårda cibatolklossen. Därefter spraylackerades den högblankt svart och 
limmades fast mot cibatolklossen.  

Baksidan laserskars och spraylackerades i en matt metallicfärg.  
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13 Utvärdering av utvecklat koncept 
 
Automaten uppfyllde många av de uppsatta kraven och önskemålen men kunde 
förbättras på en del områden. 

Den var miljövänlig på många vis genom hänsynstagandet till olika faktorer så som 
energibesparing, materialval, antal material, nedmonteringsbarhet, återvinningsbarhet 
och anpassning till transportering. 

Den var anpassad för olika brukare så att både servicepersonal, rullstolsburna och 
andra brukare av drycken kunde förstå hur automaten skulle användas. Processen att 
välja sin dryck ansågs vara lättförståelig när ljusdioderna vägledde brukaren 
tillsammans med ytterligare förtydliganden på LCD-displayen. Möjligtvis borde 
displayen ha vinklats uppåt något för att bättre passa stående brukare. 
Tillverkningsmetoden vakuumformning skulle integrerat en sådan ingröpning relativt 
enkelt. 

 

 
13.1 Utfall i marknadssegmentet 

 
Utseendet ansågs lämpa sig för att passa in på ett företag men samtidigt dra 
uppmärksamheten till sig. Dock kunde den varit mer innovativ i sin utformning för att 
bättre passa målet med automaten enligt analysen av marknadssegmentet enligt bild 
6.4. Projektarbetaren placerade den utvecklade automaten i samma marknadssegment 
för att jämföra målsättningen med resultatet (se bild 13.1). Det upplevdes som att 
automaten var tillräckligt exklusiv men kunde varit mer innovativ i sin utformning. 
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Förslag på automatens konstruktion gav konceptet mer tyngd då realiserbarheten 
ökade. Genom utnyttjandet av aluminiumprofiler med likadant tvärsnitt till olika 
ändamål kunde man minska tillverkningskostnader. 

Muggförvaringen kunde integrerats bättre. Mer tid borde läggas på att ge den en mer 
naturlig plats på automaten. 

Vid utvärdering mot funktionsanalysen fick konceptet ett tillfredställande resultat men 
följande punkter ansågs inte vara uppnådda enligt projektarbetaren: 

- Uttrycka hållbarhet för miljön (önskvärt) 
- Utstråla miljövänlighet (önskvärt) 
- Optimera volymen på skalet för att innesluta tekniken (Nödvändigt) 
- Optimera materialval ekonomiskt (Nödvändigt) 

 
De två första punkterna var snarlika. Miljöprofilen kunde ha förstärkts ytterligare än 
bara TCO-märka LCD-displayen och kylen och visa information om den ekologiska 
drycken i LCD-displayen. Möjligtvis skulle man ha använt sig mer av färgen grönt 
och syfta på ekologiska varor. Den stora displayen som visar drycken får framhäva 
miljövänligheten ytterligare. 

Volymen kunde inte optimeras med tillfredställande noggrannhet eftersom de 
ingående komponenternas volym inte var kända. Detta resulterade i att det gjordes 
många grova approximeringar. 

I projektarbetet fanns ett litet fokus på att optimera materialvalet ekonomiskt. Det 
finns billigare material än aluminium men man fick istället många miljömässiga 
fördelar. Det resonerades istället kring hur tillverkningen kunde få minskade kostnader 
och hur man kunde göra besparingar genom att ge vissa detaljer flera funktioner.  
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14 Slutsatser & lärdomar  
 

Det strävades efter att författandet av rapporten skulle löpa parallellt med projektet. I 
perioder med extra stor belastning av arbete uppnåddes inte detta, även om det skulle 
ha varit fördelaktigt. Det skulle förmodligen underlättat om projektarbetaren hade 
bestämt en utsatt tid för rapportskrivning varje dag. Då skulle dokumentationen varit 
mer strukturerad och bättre säkerställt att allt dokumenterades.    

Vissa moment i projektet gick in i varandra, t ex en analys av konkurrenters mått 
gjordes redan i funktionsanalysen för att få fram standardmått på automater för 
volymuträkningen. Detta ansågs vara naturligt i en utvecklingsprocess och påverkade 
inte projektet på ett negativt vis. 

Den tänkta processen i idégenereringen blev inte riktigt som det var tänkt. Tanken var 
att nya idéer skulle dyka upp genom att man såg på idéerna från olika synvinklar först 
tvådimensionellt, sedan formmässigt och till sist en integration av tankar från de olika 
momenten i idégenereringen. Om man istället hade ritat upp den tredimensionellt i ett 
tidigare stadium så borde man snabbare ha se vad som fungerade. Man borde fått en 
bättre uppfattning om hur komponenterna skulle fungera tillsammans i formen när de 
ritades upp tredimensionellt. 

I framtida projekt kommer projektarbetaren ta med tillverkningsaspekterna i ett 
tidigare stadium. Redan i början av idégenereringen ansågs det vara viktigt att ha en 
tanke om hur detaljen skulle tillverkas.   

I slutet av idégenereringen inkom nya krav. Detta var egentligen för sent för att 
tillräckligt med tid skulle kunna läggas på nya idéer kring detta. Eftersom kravet kom 
så sent låg valet på projektarbetaren om detta skulle tas hänsyn till eller inte. Det 
kunde tänkas att det var så det gick till i utvecklingsprojekt ute i industrin, speciellt i 
konceptutvecklingsfasen, att oförutsedda moment och krav dök upp i ett sent skede. 
Därför ansågs det vara intressant att följa samma arbetsgång.  

Tidsbristen gjorde att den externa muggförvaringen, som tillkom efter 
idégenereringen, fick ett litet fokus. Integrationen av mugghållaren tänkas över 
ytterligare för att försöka få den att bättre samspela med automatens former. 

Utvärderingen gick inte som det var tänkt. Idégenereringen drog ut på tiden vilket 
gjorde att utvärderingen försenades. När tidsplanen sprack skedde utvärderingen 
genom kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren genom möte, telefonsamtal och 
emailutbyten. Funktionsanalysen skulle ha varit ett underlag vid utvärderingen av 
idéerna, inte en efterkoll. Eftersom utvecklingen av automaten var i så tidigt skede och 
det fanns så lite som var fastställt när projektet började kunde man tycka att 
projektarbetaren borde ha lagt in extra marginaler till eventuella förändringar av krav 
på automaten.  
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Samarbetet med teknikgruppen fokuserades mest kring tekniska funktioner inne i 
automaten. Dessa funktioner skulle eventuellt kunna påverka formgivandet av 
automaten och idéer kring detta utvecklades. Pågrund av sekretessen presenteras dessa 
inte här. 

I detta projekt var det relativt många områden som skulle täckas av en projektarbetare. 
Det kunde finnas fördelar med att titta på helheten i ett så pass tidigt stadium av en 
utveckling. I början av en utveckling av en sådan här automat fanns det en stor 
sannolikhet att stora förändringar skulle göras. ”Lägger man alla äggen i en korg” tog 
man en stor risk att allt arbete skulle bli förgäves. Uppdragsgivaren borde i detta 
stadium ha större användning av en mer övergripande analys. Automaten kommer 
förmodligen få ett annat utseende än den i konceptutvecklingen efter t.ex. 
anpassningar inför tillverkning och budget. Men det var förhoppningsvis en bra start. 
Efter denna konceptutveckling var mer bestämt och en mer djupgående analys kändes 
mer relevant nu. 
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Bilaga 1: Tidsplan 
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Bilaga 2: Kravlista  
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Bilaga 3: Mått till komponenter 
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Bilaga 4: Lyftvagn för mjölkbehållare  
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Bilaga 5: Mailkontakt med Ted Tobiasson från 
Sapa  
 
Från: ted.tobiasson@sapagroup.com 
Till: herrhank@gmail.com 
Datum27 januari 2010 16.11 
 
Hej Henrik, 
  
Äntligen ska du få ett svar på din fråga. Bockningen svarar att det inte är omöjligt att 
bocka med radie 30 mm men kunde man gå upp till 40 mm vore mycket vunnet. 
Åtminstone 35-37 mm skulle vara bra om man kunde gå upp till. 
Hoppas detta räcker som svar så du kan gå vidare. 
Med vänlig hälsning 
  
Ted Tobiasson 
Försäljning Syd 
  
Sapa Profiler AB 
Metallvägen 
574 81 Vetlanda 
Tel direkt 0383-94121, vx 0383-94100 
Mobil tel. 070-5346879 
Fax direkt 0383-59117 
ted.tobiasson@sapagroup.com 
www.sapagroup.com 
 
Bifogad ritning: 
 

http://www.sapagroup.com/�


82 
 

  



83 
 

Bilaga 6: Offert från Jessica Renz på företaget 
Clarex AB 
 

Offert  
   
Datum: 15/12-09   
Företaget/kunden:  
Er referens: Henrik Lindsjö 
Vår referens: Jessica Renz 
 
Jag eller vår kundservice står gärna till tjänst om du har några frågor.  
 
Objektbeskrivning  
 
Objekt: "Ljusdisplay 18mm"  
Utförande: Ljuslåda med diodbelysning för 
inomhusbruk, eloxerad aluminiumprofil, 
förberedd för väggmontering, brinntid 30.000tim. 
Uttag för adapter på baksidan av lådan, adapter 
ingår. 
 
Storlek: 700*500*18mm 
Antal: 1st  /  2-4st  /  5- st 
Pris: 4230:-  /  3240:-st  /  2800:-st  
 
 
Objekt: "Plansch för display" 
 
Utförande: Back light plast med fyrfärgstryck. 
 
Storlek: 634*462*1mm 
 
Antal: 1st  /  2- st 
 
Pris: 300:-  /  Följande identisk; 210:-st  
Startkostnad per beställningstillfälle  
Pris: 200:-  
 
Priset baserat på färdigt digitalt original från er.  
Moms: Priser anges exklusive moms.    
Leveranstid:Ca 2-3 arbetsveckor efter orderdatum vid lagerförda ljuslådor (Med 
reservation för kommande julledighet, Clarex stängt vecka 53.)  
Beräknad leveranstid är baserad på situationen vid offerttillfället och kan komma att 
vara annorlunda vid ordertillfället.    
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Bilaga 7: Mailkontakt med Niclas Rydell från TCO 
 
Niclas Rydell 
Ansvarig för certifiering av TCO-märkningen 
Tel: 08 – 782 92 71 
niclas.rydell@tco.se 
 
 
Fråga: 
 
Från: Henrik Lindsjö  
Skickat: den 22 september 2009 11:02 
Till: Niclas Rydell 
Ämne: Dryckesautomat 
 
Hej! 
  
Jag är inblandad i utvecklingen av en dryckesautomat för kylda drycker  
 
och undrar om en sådan automat skulle kunna certifieras av TCO? 
  
Vad jag förstår ingår den inte i era produktgrupper men det kanske går att ändra? 
  
MVH 
  
Henrik Lindsjö 
 
 
 
Svar: 
 
Från: Niclas Rydell <Niclas.Rydell@tco.se> 
Till: Henrik Lindsjö <herrhank@gmail.com> 
Datum: 22 september 2009 12.52 
Ämne: SV: Dryckesautomat 
 
Hej, 
Vi kan tyvärr inte utveckla nya krav för en dryckesautomat men vi skulle kunna 
certifiera bildskärmen eller eventuellt en dator om det finns sådant inbyggt. 
  
Om man vill undvika elektromagnetiska fält kan ni använda våra gränsvärden och 
mäta produkten på något av våra laboratorier. Vi har ett i Stockholm i Kista. 
  
Kind regards, 
  
Niclas Rydell 
Manager, TCO Certification 
Product Manager, Displays 
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