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Abstract 
Galna Glassen is a company that has a unique way of selling ice cream in Sweden. The idea is for the 
costumer to be able to compose their own favorite ice cream, partly by choosing the flavor of ice 
cream but also by picking the ingredients. The ingredients that can be chosen from are around 
twenty and can be everything from cookies to candy to berries. When the costumer has chosen their 
ice cream and ingredients they are mixed together on a cooled granite board. 

The company was very successful when it was founded in the summer of 2011 and decided to 
expand to other cities in Sweden. They also wanted to explore the profitability of a mobile sales unit 
that is intended for festivals and events. 

The thesis is meant to develop Galna Glassen’s mobile sales unit. The project is a product 
development process that mainly uses Hubka’s theories. The project starts with a degradation of the 
problem and a list of construction criteria. After that function analysis is made with a function/means 
tree and a morphological matrix. The function analysis opens the doors to create a number of 
possible concepts and after consideration choose one. The final concept is developed and evaluated, 
and components are created and placed. When the concept has been given a rough layout it is taken 
to the next level and a more detailed version is created as a CAD model.  

The report consists of three main parts: the introducing part, the report part and the concluding part. 
In the report part there are essentially five phases where the product development process is 
implemented.  

The taskmaster wants a simple and cheap unit and with that in consideration through the process the 
result was a characteristic sales wagon on the exterior. However the opening function is more unique 
and the interior is custom built for the purpose.  
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Sammanfattning 
Galna Glassen är ett företag som säljer glass på ett sätt som är unikt i Sverige. Idén går ut på att 
kunden själv får komponera sin egen favoritglass genom att dels välja smak på kulglassen och dels 
välja innehåll. Tillbehören är ett tjugotal till antalet och kan vara alltifrån kakor till godisbitar till bär. 
Då kunden valt glassmak och ett eller flera tillbehör bakas dessa ihop till en glasskula, och detta görs 
på en kyld granitskiva som är en patenterad lösning.  

Företaget lyckades väldigt bra under sommaren 2010 då det startade i Västerås och satsade då på 
expansion till andra städer. Dessutom ville de även utforska möjligheten lönsamheten med en mobil 
enhet som är tänkt ska placeras ut tillfälligt på festivaler och evenemang. 

Examensarbetet går ut på att utveckla Galna Glassens mobila försäljningsenhet. Projektet är en 
produktutvecklingsprocess som till huvudsak använder Hubkas teorier. Processen börjar med en 
problemnedbrytning och en konstruktionskriterielista. Därefter görs en funktionsanalys med bland 
annat ett funktions-/medelträd och en morfologisk matris. Funktionsanalysen öppnar dörrarna för 
att skapa ett antal möjliga koncept och efter gallring väljs ett slutligt koncept. Detta koncept 
utvecklas och utvärderas, och komponenter väljs och placeras ut. Efter att konceptet har fått en grov 
preliminär layout i enklare form, tas den vidare till nästa fas och får en slutlig layout i form av en 
CAD-modell.  

Rapporten är uppbyggd av tre huvuddelar: inledande del, rapportdel och avslutande del. 
Rapportdelen består huvudsakligen av en problemdel som i sig utgörs av fem olika faser där hela 
produktutvecklingsprocessen är genomförd.  

Uppdragsgivaren vill ha en enkel lösning som inte kostar för mycket att producera och det medförde 
att resultatet blev en till det yttre karakterisktisk försäljningsvagn. Däremot är öppningsmetoden 
tämligen unik och insidan är gjord så att den uppfyller de krav och önskemål som är givna. Resultatet 
presenteras med en CAD-modell. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

1.2.1 Företaget
Företaget  Galna  Glassen  är  uppdragsgivare  =ll  följande  examensarbete.  Galna  Glassens  affärsidé  är  en 
glassbar med för  Sverige unika glassprodukter. Verksamheten prövades för första gången sommaren 2010 
med eL väldigt goL resultat. 

Tanken  är  aL  utveckla   konceptet  samt  glassbarerna  och  etablera  företaget  runt  om  i   Sverige,  primärt 
Stockholm. Inom verksamheten skall även mobila försäljningssta=oner ingå, som ska transporteras =ll olika 
evenemang och fes=valer. 

1.2.2 Glassprodukten
Produkten  som  Galna  Glassen  serverar  i  sina   glassbarer  är  en  blandning  av  kundens  favoritgodsaker 
=llsammans med vanlig kulglass. Processen går =ll som följer:

Kunden  väljer  glassmak,  =ll  exempel  vanilj‐  eller  jordgubbssmak,  och  ingredienser  =ll  sin  glass. 
Ingredienserna ligger öppet för  kunden aL  se och kan vara allt  från bär och  frukt =ll äppelkaka och sega 
råLor. Personalen placerar sedan ingredienserna och glassen på en kyld granitskiva och hackar ihop det =ll 
en glassblandning, som sedan serveras i små bägare och förtärs med sked.

1.2 Syfte och mål
Examensarbetet  går  ut  på  aL  dels  i  utbildningssyWe  sammanställa  en  gedigen  och  genomarbetad 
produktutvecklingsstudie,  och  dels   på  aL  hjälpa  Galna  Glassen  aL  konstruera   sin  första  mobila 
försäljningssta=on. Dagens mobila   försäljningssta=oner  är  rela=vt  dyra  och  passar  därmed  inte  eL  nyL 
företag som Galna Glassen, och därmed bör slutprodukten ha eL rela=vt lågt pris.

Försäljningssta=onen ska vara en förenklad form av de glassbarer Galna Glassen erbjuder  i gallerior och är 
tänkt aL användas i utomhusmiljö under olika evenemang. Produkten ska konstrueras på så säL aL den på 
eL enkelt säL  kan transporteras och  installeras på önskad plats. EWer installa=on ska all  utrustning kunna 
användas på eL  smidigt och ergonomiskt säL för  aL  bidra =ll  snabb  försäljning. Dessutom är det väldigt 
vik=gt aL utseendet och känslan försäljningssta=onen uLrycker passar företagets profil. 

Förväntat  slutmål  är  eL dimensionerat koncept  som  presenteras  med  en färdig  CAD‐modell. Med  färdig 
CAD‐modell anses en principiell modell där det framgår hur allt ska placeras och fungera. 

1.3 Avgränsning
EWersom projektets  mål är en u]örlig produktutvecklingsstudie och inte en färdig produkt, innebär deLa aL 
främst valda metoder och =llhörande regler för produktutveckling kommer följas. 
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Självklart kommer även hänsyn tas =ll arbetsmiljö, regler från livsmedelsverket, regler från trafikverket och 
lokala bestämmelser, dock är det inte något som läggs någon större vikt på. Djupare undersökning av dessa 
regler  och  detaljer  lämnas =ll Galna Glassen.  Vid  en  eventuellt  fram=da produk=on  bör dessa ses över 
ordentligt och konstruk=onen ska då på eL enkelt säL kunna kunna modifieras för aL uppfylla kraven.  

De vitala delarna rörande hantering  av  livsmedel är i  stort  seL  förutbestämda i  och med aL  den mobila 
enheten  ska vara  likvärdig  de fasta  försäljningsplatserna. Med  det  i  åtanke  kommer  eL  transportmedel 
väljas  som uppfyller storleks‐  och viktkraven på utrustningen. EWersom det finns befintliga  underreden =ll 
vagnar och bilar som kan modifieras är det helt onödigt aL bygga en ny från grunden, istället kommer en 
befintlig modifieras och anpassas =ll projektet.

Enheten  kommer  användas  enbart  under  sommarhalvåret  och  förvaras  inomhus  under  vintern,  vilket 
medför aL den inte behöver vara vinteranpassad. 

Dimensioner  och  konstruk=onslösningar  för  hela   enheten  kommer  ges,  men  ej  vissa  exakta  lösningar 
gällande exempelvis kabeldragning och infästningar. 

1.4 Källor

1.4.1 Litteratur
I  ämnet  produktutveckling finns en  uppsjö  forskare och  förfaLare, men  i  grund  och boLen finns det en 
huvudperson  i  ämnet,  nämligen  Vladimir  Hubka.  Den  bok  som  =ll  största  delen  ligger  som  grund  för 
rapporten är Design Engineering – A Manual for Enhanced Crea6vity, 2008. Boken är  en  sammanfaLning 
och utveckling av Hubkas teorier, skriven av Ernst W. Eder och Stanislav Hosnedl. 

BortseL från ovannämnda bok används även Product Design ond Development, 2008 av Karl T. Ulrich och 
Steven  D.  Eppinger,  Produktutvärdering  ‐  metodik  för  systema6sk  utvärdering  av konceptuella  lösningar, 
2002 av Micael Derelöv, samt en sammanställning av Ulf Liedholm, Systema6sk Konceptutveckling, 1999. 

1.4.2 Övrigt
En  intervju genomförs första veckan av  projektet med en av Galna Glassens delägare och denna ligger =ll 
grund för eL första utkast av kravspecifika=onen. Under projektets gång kommer uppföljande diskussioner 
och  reflekterande  göras med Galna Glassen  för aL  ständigt  hålla dem  uppdaterade och  få  regelbunden 
feedback.

1.5 Datorprogram
EWerforskningar och gamla erfarenheter avgör valen av program. Vissa programvaror som av allmänheten 
anses vara standard, har valts bort för aL de är svårhanterliga och besvärliga aL använda. 

• Pages. Mac‐baserade ordbehandlingsprogrammet Pages väljs för aL det fungerar bra =ll både 
ordbehandling och layout. Framförallt vid slutet av rapportskrivande då mycket korrigeringar och 
layoutmodifieringar görs är Word extremt svårarbetat. DeLa är största anledningen aL Pages väljs istället 
för det annars standardiserade valet Word. 

• Creo Elements/Pro (f.d. Pro/ENGINEER). Creo, forna Pro/Engineer är eL av de mest väletablerade CAD‐
programmen. Dels på grund av erfarenhet men även begränsning av alterna=v, väljs Creo som CAD‐
program. Det är eL läLarbetat program sam=digt som det är mycket avancerat.

• SmartDraw. Smidigt program =ll diagram och kalkyler.
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• Excel. Excel används framförallt på grund av ru=n, men även för aL det är eL kraWfullt och sam=digt 
enkelt program. Programmet går även aL använda =llsammans med Pages.

• MicrosoA Visio. EL layoutprogram för aL göra flödesscheman och förklarande bilder. 

• Google SketchUp. Program som är lämpligt aL använda vid enklare skisser och dimensionerad layout. 
Fungerar lika bra i 2D som i 3D.

1.6 Struktur
Grovt  seL  är  projektrapporten  uppbyggd  av  tre  huvuddelar:  en  inledande  del,  en  rapportdel  samt  en 
avslutande  del.  Den  första  och  sista  delen  är  kortare  och  mer  övergripande,och  beskriver  bland  annat 
bakgrund, metod och källor. I rapportdelen återfinns huvuddelen som består av fem faser: 

• Fas 1: Problemgranskning
• Fas 2: Funk=onsanalys
• Fas 3: Konceptgenerering
• Fas 4: Preliminär layout
• Fas 5: Dimensionerad layout

Faserna är något modifierade för aL bäLre passa in på det aktuella ämnet men har siL ursprung i Hubkas 
procedur. 

1.7 Planering
Arbetet läggs upp och genomförandet planeras. En stabil grundlig planering gör aL alla väsentliga faser blir 
=lldelade =llräcklig =d. Planeringen =ll deLa projekt består av fem steg:

1. Samla källor och informaIon. Inom produktutveckling finns mängder med informa=on, vilket självklart 
är en bra =llgång, men sam=digt kan mängden informa=on bli en belastning. EL tydligt val  av liLeratur 
och  källor  =ll  informa=on  måste  göras,  för  aL  på  så  säL  välja  eL  passande  spår  för 
utvecklingsprocessen.

2. Val  av metod.  När  referenser  har  valts blir  valet av metod naturligt  nästa steg. Metoden  får  sedan 
modifieras och möjligtvis förenklas för aL passa arbetet och =dsramen.

3. IdenIfiera  faser. För aL kunna skapa delmål och ge projektet uppnåeliga mål delas metoden in  i  flera 
faser. Fasernas slutpunkt blir även en automa=sk utvärderingspunkt för det gjorda delmomentet.

4. Planera Idsåtgång. Faserna delas sedan in i mindre moment, och en lämplig arbetsåtgång planeras  för 
momenten.  Vik=ga mål  som  exempelvis  presenta=ons=llfällen,  och  förberedelse  =ll  dessa,  planeras 
också in.

5. Skapa GanQschema och Idsaxel. EL bra säL aL få en bild av både =dsåtgång och delmål är genom eL 
GanLschema och en =dsaxel. I GanLschemat blir varje delmoment eller fas inritat i en kalender som eL 
fält, se figur 1.1.  Medan en =dsaxel endast är en enkel modell för aL få en överskådlig bild av vik=ga 
datum, se figur 1.2.
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1.8 Metod

1.8.1 Fas 1: Problemgranskning
I  eL  första  steg  i  själva  produktutvecklingsprocessen  skapas  en  konstruk=onskriterielista  där 
uppdragsgivarens, projektgruppen och andra intressenters krav och önskemål listas. 

Konstruk=onskriterielistan används genom hela processen som stöd och checklista. Förutom aL  enkelt ge 
vägskälsguide  används  den  senare  vid  utvärderingen  av  genererade  koncept.  Den  kompleLeras  och 
korrigeras även under projektets gång då mer kunskap om produkten fås.

Figur 1.1.  Förberedelse och Planering går hand i hand och innebär research och planering av hela projektet. 
Planeringen ska presenteras  eWer 2 veckor och är därför  rödmarkerad. Fas 1 är nedbrytning av problemet 
och  mynnar ut  i  en konstruk=onskriterielista.  I  Fas  2 bryts produkten  ner  i  funk=oner. Medel  genereras 
sedan för aL lösa dessa funk=oner. Medlen kombineras sedan för aL i Fas 3 skapa eL antal koncept. Fasen 
slutar med aL eL koncept väljs ut. I Fas 4 och 5 sker layout‐ och konstruk=onsarbetet.

Figur 1.2. Tidslinje.
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Nedbrytning av problemet
Produktens  användningssyWe,  slutmål,  omfaLning  och  begränsningar  bestäms.  Undersökning  av 
omgivningsförhållanden, såsom lagar, miljöer samt vidare informa=onsinsamling genomförs. 

State of the Art
Undersöker både uppdragsföretagets produkter samt vilka  konkurrenter som finns och deras  situa=on på 
marknaden. Aktuella trender iden=fieras och spekula=oner om fram=dens utseende kan göras. 

Genomförbarhet
Kan produkten tekniskt och ekonomiskt genomföras på den utgivna =den. 

Konstruktionskriterielista
De önskemål och krav som uppkommit under Fas 1 listas och placeras i olika  genrer.  Vik=gt är aL alla  krav 
och önskemål kan kvan=fieras för aL målvärden ska kunna skapas. Kraven ska vid färdig  konstruk=on vara 
uppfyllda, medan önskemålen i största möjliga mån ska strävas mot. Konstruk=onskriterielistan lämnas dock 
öppen och fylls på genom hela produktutvecklingsprocessen.

Parvis jämförelse
När alla kundönskemål samlats är det bra aL göra en jämförelse sinsemellan dem för aL få fram vilket eller 
vilka önskemål som är mest önskvärda. DeLa kan =ll exempel göras med hjälp av parvis jämförelse. Det som 
sker  är  aL de placeras  i  en matris där alla  önskemålen  jämförs mot varandra  för aL  individuellt avgöras 
vilket som är mest prioriterat. Den som jämför är =ll exempel kunden eller någon extern källa.

Resultatet  av  en  parvis   jämförelse  är  en  normalisering  och  rangordning  av  önskemålen.  Dessa används 
bland annat vid QFDn och vid konceptutvärderingen.

QFD - Quality Funktion Deployment
I  deLa steget  ska önskemålen  jämföras  med  tekniska  kraven. En QFD  resulterar  i  en prioriteringslista av 
produktegenskaperna. Dock bör resultatet användas mer som en guidning än som eL absolut beslut. Det vill 
säga tyngden av varje egenskap avgörs dels med QFDn men även genom resonemang och logiskt tänkande. 

Parvisa  jämförelsen kommer in här  då vissa kundönskemål är av mer vikt än  andra. Dessa ökar på så vis 
relevansen av produktegenskaperna och påverkar således slutresultaten.

1.8.2 Fas 2: Funktionsanalys
Funk=onsanalysen  bryter  ner  produkten  i  olika  delfunk=oner  och  beskriver  hur  dessa  fungerar.  Till 
funk=onerna hiLas olika medel som löser funk=onerna. Medlen kan komma från =digare designer, växt‐ och 
djurriket eller bara ur tomma intet. YLerligare funk=onsuppdelningar kan ske.

Black-box
EL  första  steg  i   funk=onsanalysen  är  aL  bestämma produktens  huvudfunk=on  i  en  så  kallad  black‐box. 
Funk=onen bestäms med hjälp av de vik=gaste kraven i konstruk=onskriterielistan. 
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Produkten har  eL  visst antal  inputs vilka sedan omvandlas  i  black‐boxen =ll  outputs. Dessa ämnen  kallas 
operand och kan exempelvis vara: Material, energi, informa=on eller levande =ng. Förutom operanden kan 
vissa stödämnen finnas, vilka på liknande säL omvandlas.

Tekniska principer
Nästa steg är aL öppna upp black‐boxen och bestämma dess  tekniska principer, huvudmedel. Principerna 
kan  bestämmas  genom  aL  studera  liknande  produkter,  lösningar  i  naturen  (analogier),  genom 
brainstorming eller andra metoder. En produkt kan ha flera olika tekniska principer om dess uppgiW kräver 
deLa. Exempelvis behöver eL fordon en princip som driver den framåt och en annan som styr fordonet.

De  valda  principerna  har  stor  betydelse  för  slutresultatet  eWersom  en  stor  del  av  den  ini=erade 
lösningsmängden här väljs bort. Slutligen kontrolleras valet av operand med varje teknisk princip.

Transformationssystem
För  varje  teknisk  princip  ska  eL  transforma=onssystem  byggas.  Transforma=onssystem  är  uppdelat  i 
tekniska  processer  och  operatörer.  Tekniska processen  visar  de olika  sekvenser  som  genomförs  i  black‐
boxen, medan operatören är en förklaring av vem eller vad som u]ör denna sekvens. Operatören kan vara 
mänsklig, automa=sk eller vara själva konstruk=onsproblemet. Se figur 1.4 och 1.5.

Den tekniska processen delas upp  i tre olika faser: En förberedande, en u]örande och en avslutande fas. 
Flera  av  den  tekniska  processens  opera=oner  kan  sedan  ingå  i   en  av  dessa  faser  och  sker  an=ngen 
sekven=ellt eller parallellt med varandra. Vilken fas opera=onen ingår i  bestäms av vilket skede i processen 
den ligger i.

Figur 1.3. Principskiss av Black‐box.

Figur 1.4. Teknisk process med =llhörande operander och opera=oner(Bild: Eder & Hosnedl, 2008, s. 272).
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Funktion-/Medelträd
EL  funk=on‐/medelträd  används  för  aL  ge  en  överblick  av  den  tänka  produktens  funk=oner  och 
lösningsmedel =ll dessa, se figur 1.6. 

Överst  finns  huvudfunk=onen  vilken  sedan  följs  av  huvudmedlet/n,  så  kallade  tekniska  principen/erna. 
Nästa  steg  blir  transforma=onssystemets  olika  opera=oner,  vilka  bildar  nästa  nivå  av  funk=oner.  Dessa 
funk=oner  löses  sedan  av  olika  medel.  EWerföljande  nivå  är  återigen  en  funk=onsnivå  och  bildar 
underfunk=oner =ll  valda medel. På så säL kan huvudfunk=onen fortsäLa brytas  ner i väldigt många  steg 
och på så säL skapa många olika lösningar.

Figur 1.5. Transforma=onssystem med operatörer (Bild: Eder & Hosnedl, 2008, s. 272).

Figur 1.6. Exempel på funk=ons‐/medelträd.

Mobil försäljningsenhet - en produktutvecklingsprocess

7
Christer Engberg & Kristoffer Nordman
2011 Linköpings Universitet



Morfologisk matris
För aL  få  en  bäLre bild av  funk=on‐/medelträdet  kan  en matris  av  den  sista  funk=onen  och dess olika 
medel  skapas.  I  den  första   kolumnen  staplas  alla  underfunk=oner  upp  med  =llhörande  medel/
lösningsalterna=v på samma rader. Dessa medel kan sedan kombineras =ll olika koncept. 

För aL slippa  oändliga kombina=oner av koncept kan de medel som bedöms som dåliga, ej uppfyller krav 
eller anses ogenomförbara förkastas redan i deLa skede.

1.8.3 Fas 3: Koncept
Den hiolls mest skapande delen av processen är aL  ta fram koncept. Det är här bilden av produkten blir 
konkret och visuell. 

Välj medel/skapa koncept
Från morfologiska matrisen, som i  sin tur kommer direkt  från  funk=ons‐/medelträdet, väljs  nu de medel 
som bäst lämpar sig för varje delproblem. När sedan varje funk=on har några möjliga medel aL välja mellan, 
skapas eL  antal konceptskisser. Dessa bör vara så många som möjligt  för aL undvika aL en  idé eller  eL 
koncept favoriseras.

Granska och förbättra koncept
När koncepten skapats är det läLare aL får en mer opar=sk och objek=v syn på  lösningarna. Nu utvärderas 
de igen och förbäLringar och korrigeringar görs  för aL få en ännu bäLre bild av hur slutresultatet kan tänkas 
se ut. Det kan även tänkas aL två koncept har några egenskaper som är bra  och några som är mindre bra, 
men aL kombina=onen av dem kanske blir bra. 

Utvärdera och välja koncept
Utvärderingsprocessen  innefaLar  bland  annat  matriser,  vilka  med  hjälp  av  poängsystem  hjälper  =ll  aL 
bibehålla en opar=sk och ej favoriserande syn på koncepten. 

En utvärderingsmatris som med fördel kan användas i eL =digt stadie är Pughs utvärderingsmatris (Ulrich & 
Eppinger, 2008,  s. 130). Här  används en förenklad version av konstruk=onskriterielistan  som underlag  för 
bedömning. Listan förenklas genom aL flera mindre kriterier slås ihop =ll större grupper. Matrisen jämför 
sedan de olika koncepten genom aL använda eL av dem som referens och välja om koncepten är bäLre än, 
lika som eller sämre än referensen. En rangordning fås vilken visar vilka koncept som är godkända för nästa 
steg, vilka som inte är det och vilka som eventuellt kan kombineras ihop =ll eL. 

När deLa steg är klart används en viktningsmatris (Ulrich & Eppinger, 2008, s. 134)  för aL ge eL siffervärde 
på  de  kvarvarande  och  sammanslagna  koncepten.  Siffervärdet  fås  genom  subjek=v  bedömning  av 
uppfyllnad  av  samma  kriterielista  som  i  utvärderingsmatrisen,  men  där  olika  krav  har  olika  viktning 
beroende på relevans. Siffervärdet som erhålls  för konceptet är inte absolut avgörande utan kan snarare ses 
som eL riktmärke och guide. 

Istället för aL använda sig av två matriser kan dessa  istället slås ihop, där viktningen av önskemålen är med 
redan i den första matrisen. DeLa ger önskemålens viktning större inverkan på gallringen av koncept.

Det  finns  även  mer  subjek=va metoder  aL  välja  ut  koncept,  där  är  sunt  förnuW  och  resonemang  mer 
inflytelserikt än fak=ska betyg:

• Externt val: Koncepten lämnas över =ll kunden, klienten eller någon annan extern källa.

• Produk1avorit: En inflytelserik person i teamet väljer ut sin favorit.
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• Intui4on: EL förslag känns helt enkelt bäLre.

• Röstning: Teamet röstar fram eL förslag.

• Prototyp och testning: En prototyp byggs för varje koncept och testas sedan för aL exakt kunna 
välja ut det bästa alterna=vet.

• För‐ och nackdelar: Arbetslaget listar upp för‐ och nackdelar med varje koncept.

Resultatet eWer  utvärderingen  är  eL  eller  eL  par  koncept,  och  det  eller  eL  av  dem kommer  sedan bli 
slutresultatet av tekniska systemet.

Komplettera och förbättra konstruktionskriterielista
EWer aL ha producerat skissförslag och utvärderingsmatriser finns  nu möjlighet aL förbäLra och  fylla på  
konstruk=onskriterielistan. 

1.8.4 Fas 4: Preliminär layout
(Eder & Hosnedl, 2008)

Från valt  koncept  ska nu en  preliminär  layout  bestämmas.  En sådan  layout ska ha de vitala delarna och 
deras placering rela=vt varandra, dock nästan helt utan dimensioner och materialval.

Identifiera huvudkomponenter
För aL få en startpunkt i bestämmandet av layouten måste vissa delar få en högre hierarkisk nivå  än andra 
delar. Dessa huvudkomponenter har en vik=g roll i konstruk=onen då de ser =ll aL kraven och önskemålen 
från  konstruk=onskriterielistan  uppfylls.  De  blir  på så säL mycket  formbestämmande  och avgörande  för 
enhetens layout. Lägre hierarkiskt stående komponenter får i eL senare skede placeras in i konstruk=onen.

Grov formgivning av huvudkomponenter
EWer aL  huvudkomponenterna iden=fierats  kan  en grov  placering  av  dessa  inledas.  Lämpligen  kan  flera 
olika arrangemang skapas, med flera olika placeringar av komponenterna rela=vt varandra. DeLa för aL inte 
låsa  sig  vid  en  idé.  När  placeringen  och  den  övergripande  formgivningen  är  gjord  kan  de  olika 
komponenterna grovt formges och dimensioneras individuellt. 

Eventuellt kan här också bestämmas aL någon komponent köps in istället för aL konstrueras, och på så säL 
genast ritas in med färdig form och dimensioner. 

Identifiera kritiska punkter
Nästa steg i fasen blir aL iden=fiera  kri=ska punkter. Alla produkter har kri=ska områden och det gäller aL 
dessa uppmärksammas och arbetas  med. Dessa punkter kan exempelvis  vara hur en komponent ska  fästas 
vid eller förhålla  sig =ll en annan komponent, eller hur en enskild komponents form eller uppbyggnad ska 
vara. En kri=sk punkt är oWast eL litet hinder i processen och behöver inte vara eL stort eller svårt problem.

Vid deLa skede bör flera olika lösningar på de kri=ska punkterna skapas. Dels för aL inte låsa sig vid någon 
idé och dels för aL alla idéer inte passar in i eWerföljande lösningar.
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Skapa preliminär layout
Nu  kan  de  preliminära  layouterna  bli  grafiskt  presenterade.  Med  en  skiss  med  räL  propor=oner  och 
komponenter utplacerade finns det en bra möjlighet =ll  kri=sk granskning av den tänka produkten. Vidare 
kan mer exakta kostnadsbedömningar och =llverkningsmetoder bestämmas.

Utvärdera och förbättra
Vid utvärdering av layouten kan de olika layou]örslagen rangordnas, tas bort eller slås ihop. Eventuellt kan 
alla förslag anses vara undermåliga och layout‐processen måste börja om.

1.8.5 Fas 5: Dimensionerad layout
Det är vid den här fasen som det grafiska konstruk=onsarbetet genomförs. Fram =ll nu har endast teore=ska 
idéer presenterats, i  form av skisser eller tabeller. CAD‐program är eL mycket användbart hjälpmedel som 
kommer =ll användning för aL få en överblick över konstruk=onsdetaljers dimensioner och u]örande.

Bestäm dimensioner och lösningar
EWer  aL  varje  kri=sk  punkt  har  fåL  eL  antal möjliga  lösningar  är  det  nu  dags  aL  utvärdera  dem  och 
bestämma en lösning för varje problem. 

Skapa en grafisk beskrivning
Istället  för  skisser  kan  eL  CAD‐program  numer  användas  för  aL  få   fram  en  tredimensionell  bild  av 
konstruk=onsdelen  och  dess   lösning,  liknande  de  i  figur  1.7  och  1.8.  Det  är  nu  även  möjligt  aL  göra 
fysikaliska mätningar såsom hållfasthet  och vikt  för  aL säkerställa konstruk=onen. EWer  aL  ha skapat en 
CAD‐layout finns det möjlighet aL göra dimensionsändringar, vilka är betydligt besvärligare på papper. Med 
enkla knapptryckningar kan =ll exempel måL och färger ändras. Även rörliga mekaniska delar kan testas för 
aL bekräWa om lösningar är möjliga.

Utvärdera och förbättra
När  hela konstruk=onen är monterad  i programmet och alla  lösningar  är  =llämpade görs en  utvärdering. 
EWer aL  en helhetsbild finns =llgänglig  är det läLare aL  se eventuella brister  samt komma på nya bäLre 
idéer. Det  är mycket möjligt  aL problem uppstår  i den grafiska bilden  som  =digare inte  lagts märke =ll. 
Exempelvis kanske en skåpdörr visar sig  ta mer plats än beräknat, eller aL en hylla inte tål den vikt den är 
ämnad  för.  I  värsta  fall  kan  det  visa  sig  aL  några  av  de  lösningar  som  är  bestämda  inte  längre går  aL 
=llämpa. Då går processen några steg =llbaka och en ny grafisk beskrivning skapas.

Figur 1.7 och 1.8. Skärmavbildningar från eL CAD‐program. 

Mobil försäljningsenhet - en produktutvecklingsprocess

10
Christer Engberg & Kristoffer Nordman
2011 Linköpings Universitet



2. Problemdel
2.1 Fas 1: Problemgranskning
Innan lösningar och funk=oner  för produkten bestäms ska problemet undersökas. Genom aL i den första 
fasen gå igenom det aktuella problemet och redan befintliga lösningar på liknande problem ska produktens 
konstruk=onskrav fastställas. 

2.1.1 Nedbrytning av problemet
Första steget i produktutvecklingsprocessen är aL bryta ner problemet. DeLa  görs för aL få bäLre överblick 
över  vad  som  ska angripas och  i vilket  skede  det  bör göras.  I  det  här  stadiet  tas  inga  lösningar fram på 
problem utan fungerar mer som eL översiktshjälpmedel.

Vad är problemet?
Huvudproblemet för projektet är aL på något säL kunna sälja livsmedelsprodukter under en kort period på 
en  =llfällig  plats, vilken  kan  vara exempelvis  en  fes=val eller en mässa.  Problemet  kan  delas  upp  i flera 
underproblem: 

• Transport =ll och från =llfällig plats

• Förvaring av livsmedelsprodukter

• Strömförsörjning

• VaLenförsörjning och avlopp

• Försäljning av livsmedelsprodukter

Vem har problemet?
Företaget som har deLa problem är Galna Glassen. 

Vad är målet?
Målet är aL lösa problemet och få en preliminär lösning som uppfyller uppdragsgivarens  mål. Produkten ska 
vara konstruerad på eL säL som gör det möjligt för företaget aL med enkelhet kunna sälja  livsmedel på 
=llfälliga   platser.  Den  ska  vara  anpassad  för  olika  antal  människor  och  för  olika  storlekar  på 
försäljningsplatsen. 

Vilka är bieffekterna som skall undvikas?
Konstruk=onen ska vara sådan aL  förslitning  och andra fel ska undvikas.  I deLa fall  ska material och olika 
lösningar  i  största  möjliga   mån  förenklas  för  aL  göra  konstruk=onen  hållbar  och  hålla  nere 
underhållskostnader.

Vilka begränsningar finns för att lösa problemet?
Det  finns  många  begränsningar  för  konstruk=onen  aL  ta  hänsyn  =ll.  Dessa  kommer  vara  en  del  av 
konstruk=onskriterielistan.
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Bland dessa finns utrymmesbegränsningar, =ll exempel:

• Utrymmen för förvaring av livsmedel

• Arbetsutrymme vid försäljning

• Storlek för uthyrningsplats, vanligtvis 3, 6, 9, 12 eller 15 meter bred och max 3,5 meter djup 

(Källa: Peace and Love, Sweden Rock Fes=val, Västerås Cityfes=val, Öland roots)

Sedan finns exempel på transport‐ och Idsbegränsningar: 

• Eventuell dragvikt för olika biltyper

• Transporod mellan evenemang

• Tid för installa=on på =llfällig plats

Vidare finns begränsningar inom konstruk=onens försörjningssystem:

• Elkapacitet

• VaLenkapacitet

2.1.2 State of the art

Befintliga lösningar
En  undersökning  av  befintliga  serveringsvagnar  visar  aL  utseendet  på  vagnen  eller  fordonet  är  väldigt 
spartanskt. An=ngen  används en  ganska enkel fyrkan=g vagn, eller  en  liten  lastbil. Vagnen har  sedan en 
öppningsbar sida, medan lastbilen oWa har en mindre lucka. 

EL  bra  exempel  på en  bra  fungerande  vagn  är  från  Galna Glassens konkurrent  Ben&Jerry’s  från  deras 
sommarturné från 2009, se figur 2.1.1.

De  enklaste,  men  for]arande  de  mest  este=skt  =lltalande  glassvagnarna  var  alla  från  Ben&Jerrys.  EL 
uppseendeväckande  och  sam=digt  snyggt  utseende  är  troligtvis  en  stor  del  av  kriterierna  för  aL  locka 
kunder.

Olika försäljningsenheter
Förutom  färdiga  speciella  glassenheter  finns  det  mängder  med  mobila  försäljningslösningar  =ll  salu. 
Varia=onen är  stor och det  som kunden vill  ha  kan utan problem  integreras. Vanligtvis är  konstruk=onen 
även här en enkel låda med en eller flera öppningsbara luckor. Väggarna är an=ngen  i aluminium eller en 
sandwichkonstruk=on  med  aluminiumytor  och  sedan  något  distansmaterial  i  an=ngen  trä  eller 
glasfiberliknande material.

Se figur 2.1.2 för bilder på olika enheter.

Figur 2.1.1. Ben&Jerry’s glassvagnar från sommarturnén 2009.
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Galna Glassens tidigare lösning
EWersom  glassen och  =llbehören  rörs  ihop  på plats  hos Galna Glassen,  =ll  skillnad  från  Ben&Jerrys där 
glassen  redan  är  färdigblandad,  behövs  eL  större  utrymme  för  avlastning  samt  kylbänken.  Även  alla 
=llbehören behöver mer plats och de måste vara nära och läollgängliga för försäljaren. Lösningen som den 
ursprungliga försäljningssta=onen hade var aL ha alla  =llbehören framför kylda bänkskivan, som figur 2.1.3 
visar.

2.1.3 Genomförbarhet
Det kan oWa vara svårt aL bedöma genomförbarheten av eL projekt redan från början. Dock måste en viss 
kontroll  göras  innan  start  för  aL  veta   om  projektet  kan  u]öras  överhuvudtaget.  I  många  fall  u]örs 
produktutvecklingsprocessen  på  mekaniska  och  mekatroniska   produkter  och  det  är  då  bra   aL  vara 
medveten om sina resurser  i  företaget. Går projektet eL genomföra? Om ja, finns alla resurser  i företaget 
eller måste externa källor =llkallas? 

I det aktuella fallet finns bra kunskaper om utrustning och =llverkning av delprodukter eWersom sta=onära 
försäljningsenheter =digare har producerats. Det finns kunskap om hur stora  behållare behöver vara, vilken 
kapacitet vitvarorna behöver ha  samt vilka arbetsytor som behövs. Dessutom har en =llverkare anlitats vid 
=digare produk=oner, vilket medför aL den resursen redan finns aL =llgå. 

Vad gäller mobiliteten kommer eL  befintligt  vagnsunderrede aL väljas.  Innan  projektet börjar finns dock 
ingen given  vagn  för inköp, det är  en  senare del i processen. Däremot anses det vara fullt genomförbart 
eWersom det på dagens marknad existerar liknande produkter. 

Figur 2.1.2. Olika försäljningsenheter.

Figur 2.1.3. Galna glassens glassbar från 2010.
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Ekonomin ses  inte som eL hinder. En preliminär budget är saL =ll  60 000 kr exklusive arbete, frysar, kylar 
och  kyld  bänkskiva.  Företaget  blir  sponsrade  med  frysar,  kylar  och  den  kylda  bänkskivan  medan 
arbetskostnaden bestäms vid beställning av enheten.

2.1.4 Konstruktionskriterielista
I  tabell  2.1.1 nedan  återfinns konstruk=onskriterielistan. Denna kommer =ll  stor del hjälpa aL  skapa en 
grund =ll  problemdelen i projektet. Den kan ses som en checklista för aL bekräWa aL alla önskemål och krav 
är  uppfyllda,  vilket  kan  vara  bra  både  under  processens  gång  och  på   sluLampen  innan  produk=onen 
påbörjas. För aL konkre=sera kraven och önskemålen är det bra om man kan ge eL kvan=fierat målvärde. 
Men många egenskaper  är  svåra aL  kvan=fiera och  lämnas därför  med enbart  en  beskrivning. Vissa av 
kraven har  kommit  fram genom diskussion med Galna Glassen  och dessa  har markerats med  eL  kryss  i 
rutan ”Galna Glassen”, medan övriga krav kommer från projektgruppen.

Listan blir ständigt uppdaterad med ändringar och =llägg, som noteras under arbetets gång i rapporten.

Typ av krav Beskrivning Målvärde Krav/
önskemål

Galna 
Glassen

Funk=onFunk=onFunk=onFunk=onFunk=on

Mobil försäljning Enheten ska fungera som en =llfällig 
försäljningssta=on på olika platser.

Krav

Funk=onsbestämmande egenskaperFunk=onsbestämmande egenskaperFunk=onsbestämmande egenskaperFunk=onsbestämmande egenskaperFunk=onsbestämmande egenskaper

Arbetsstyrka Minsta antal personer som ska kunna 
sälja glass sam=digt i enheten. 

2 st Krav X

Avlastningsyta Extra avlastningsyta, exkl. kylda 
bänkskivan.

0,80 m Krav X

Avloppstank Tank för avloppsvaLen och slask. 50L Krav

Extern energikälla Möjlighet =ll anslutning =ll elnät.  230/400V Krav

Fryskapacitet Volym på frys(ar) för glass. 300 L Krav

Glassbehållare Olika glassorter som behöver finnas 
läollgängliga vid försäljning.

4 st Krav

Installa=ons=d Tid från det aL enheten anländer =ll 
platsen =ll aL försäljning kan ske.

1h Önskemål

Intern kyla Vid transport behövs  Krav

Kapacitet Enhetens kapacitet för livsmedel, 
bränsle och övriga förbrukningsmaterial 
mellan påfyllningar.

1 dygn Krav X

Tabell  2.1.1.  Konstruk=onskriterielista.
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Typ av krav Beskrivning Målvärde Krav/
önskemål

Galna 
Glassen

Kyld bänkskiva Bredd på skivan som personalen arbetar 
på.

1,0 m Krav X

Kylkapacitet Volym på kyl(ar) för =llbehör. 150 L Önskemål

Lagerkapacitet Dygnslager  av  glass med =llbehör, antal 
glassar.

1000 st Krav X

Serveringshöjd Höjd från marken =ll  serveringsytan mot 
kunden.  Lite  lägre  än  en  vanlig  bardisk 
eWersom  en  stor  del  av  kunderna  är 
barn.

110 cm Önskemål

Tillbehörsbehållare Antal  exponerade  och  läollgängliga 
behållare  för de glass=llbehören  som ej 
behöver kylas.

24 st Krav

Tillbehörsbehållare, 
kylda

Antal  exponerade  och  läollgängliga 
behållare  för  de  glass=llbehören  som 
behöver kylas.

6 st Önskemål

Skydd för =llbehörs‐ 
och glassbehållare

Smutsskydd  mellan  livsmedlen  och 
kunden. 

Krav

Tillräcklig golvyta Minsta bredd och djup på golvet för aL 
två personer ska kunna arbeta utan 
störning.

1,20x1,20 m Krav X

Längd Enhetens längd i försäljningsläge. <3m Önskemål

Bredd Enhetens bredd i försäljningsläge <3,5m Krav

Transporthas=ghet Enhetens möjliga transporthas=ghet. 80 km/h Önskemål X

Transportsträcka Delsträcka som enheten ska kunna 
transporteras utan stopp.

600 km Önskemål

VaLentank Tank för rent vaLen =ll disk och 
rengöring.

50L Önskemål

Bruk=dsegenskaperBruk=dsegenskaperBruk=dsegenskaperBruk=dsegenskaperBruk=dsegenskaper

Snabbt utbyte av 
komponenter

Frysar, kylar och kylda bänkskivor ska 
kunna bytas ut vid behov. Ska ske enkelt 
och snabbt.

15 min/
komponent

Önskemål

Väderbeständighet Produkten ska kunna användas i 
försäljningsläge i regn och blåst utan 
läckage och problem.

20 mm/dygn 
och 8 m/s

Önskemål

TillverkningsegenskaperTillverkningsegenskaperTillverkningsegenskaperTillverkningsegenskaperTillverkningsegenskaper
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Typ av krav Beskrivning Målvärde Krav/
önskemål

Galna 
Glassen

Enkel =llverkning och 
monteringsarbete

Komplicerade komponenter ska vara 
färdiga för montering, endast enklare 
konstruk=onsarbete ska genomföras av 
Galna Glassens montör. 

Krav X

Säkerhets‐ och ergonomiegenskaperSäkerhets‐ och ergonomiegenskaperSäkerhets‐ och ergonomiegenskaperSäkerhets‐ och ergonomiegenskaperSäkerhets‐ och ergonomiegenskaper

LäLarbetad Arbetsplatsen ska vara ergonomiskt 
u]ormad.

Önskemål

InbroLssäker När enheten inte används ska 
låsmöjlighet finnas.

Krav

Personsäker Arbetsplatsens eventuella farliga delar 
ska vara avskärmade.

Önskemål

VågräL golv Installerad ska enhetens golv vara 
vågräL.

0° Önskemål

Este=ska egenskaperEste=ska egenskaperEste=ska egenskaperEste=ska egenskaperEste=ska egenskaper

Iden=fierbart utseende Enheten ska kännas igen som Galna 
Glassens. T.ex. dekaler, formspråk, 
logotyp.

Önskemål

LagegenskaperLagegenskaperLagegenskaperLagegenskaperLagegenskaper

Trafiksäker Enheten ska under transport följa 
trafiklagar gällande fordonstypen. 
Exempelvis bromsar, belysning, måL, 
vikt.

Krav

Ekonomiska egenskaperEkonomiska egenskaperEkonomiska egenskaperEkonomiska egenskaperEkonomiska egenskaper

Kostnad Totalkostnad exkl. arbete, frysar, kylar, 
bänkskiva.

60 000 kr Krav X

Det  som  tydligt  utmärker  konstruk=onskriterielistan  ovan  är  aL  majoriteten  av  egenskaperna  är 
funk=onsbestämmande. DeLa kommer sig  naturligt då det är eL  konstruk=onsprojekt där  funk=onen är 
vik=gast. 

Mobil försäljningsenhet - en produktutvecklingsprocess

16
Christer Engberg & Kristoffer Nordman
2011 Linköpings Universitet



2.1.5 Parvis jämförelse
Kundönskemålen från Galna Glassen jämförs parvis  med hjälp av en matris, se tabell 2.1.2, för aL kunna se 
vilka önskemål som är vik=gast. Om eL önskemål är vik=gare än det jämförda får det 2 i sin rad, är det lika 
vik=gt får önskemålet 1 och är det mindre vik=gt får det 0. Raderna summeras sedan för aL få  reda på vilket 
önskemål som är vik=gast. En normaliserad poäng räknas även ut, där 1 är normal prioritering.

Senare i processen används jämförelsen bland annat =ll utvärdering av koncept. 

Poängen saLes av Galna Glassens delägare, Pedram Sasan.

Tabellen  visar  aL  kunna  stå  utomhus  är  det  vik=gaste.  DeLa  är  en  självklarhet,  då  de  flesta 
försäljningsplatser är under bar himmel. EWerföljande topprankade kundönskemål har både med förenkling 
av  försäljning,  samt  snabbhet  vid  försäljning  aL  göra.  EWersom  enheten  ska   stå  på  platser  med  stor 
genomströmning av poten=ella  kunder, så  måste u]ormning av försäljningsrelaterade detaljer vara i fokus. 
Snabbhet och smidighet ger kortare vänte=der och fler betjänade kunder.

Uppdragsgivarens  åsikter  och  prioriteringar  är  av  stor  vikt,  och  genom  en  parvis  jämförelse  kan  dessa 
kvan=fieras och användas i avgörande faser i processen.

Tabell 2.1.2. Parvis jämförelse.
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2.1.6 QFD – Quality Function Deployment 
För aL kunna bedöma vilka produktegenskaper som ska ha störst inverkan på koncepten sammanställs  alla 
egenskaper  och kundönskemål i  en matris,  se  tabell  2.1.3 härunder. Dessa  jämförs sedan och betygsäLs 
beroende på hur mycket de påverkar varandra. Betygen som ges  är 0, 1, 3 eller 9, där 9 är störst påverkan. 
Dessa säLs av projektgruppen.

I QFDn har de sex produktegenskaperna som fåL mest poäng  rödmarkerats och de sex  som fåL minst har 
markerats med blåL. Glass‐  och =llbehörsbehållarna är  väldigt vik=ga delar  i  konstruk=onen eWersom de 
bland annat kontrollerar hur många glassorter och =llbehör som finns =llgängliga, ergonomin för personalen 
samt  exponeringen  för  kunden.  Den  kylda  bänkskivan  är  också   en  vik=g  del  i  enheten  eWersom 
blandningsprocessen sker där och gör den på så säL =ll en central komponent. Kostnaden är självklart all=d 
en faktor aL ta hänsyn =ll och har här fåL prioritering 4. Längden har också den prioritering 4 och har fåL så 
pass  bra  betyg  för  aL  den  är  avgörande  för  hur  mycket  utrymme  som  finns  i  enheten,  samt  aL 
försäljningsplatserna oWa är uppdelade i olika längder.

De egenskaper som fåL mindre bra betyg behöver nödvändigtvis inte vara  helt oväsentliga, men de kommer 
inte  tas  hänsyn  =ll  i  samma  utsträckning  som  de  med  högre  prioritering.  Till  exempel  anses  inte 
trafiksäkerheten  vara  en  egenskap  som  kommer  in  i  projektet,  inte heller  =den  det  tar  aL  byta  ut  en 
komponent anses vara relevant. InbroLssäkerheten är  självklart en vik=g detalj, men den är  inte central i 
projektet. Samma sak gäller enhetens transportegenskaper.

Men som nämnts =digare är inte en QFD helt avgörande, =ll exempel är kyl‐ och fryskapacitet eL stort krav 
och  de har båda fåL dåliga betyg.  Likaså är avfalls‐  och vaLentank eL måste för aL  rengöring  ska kunna 
u]öras och inte heller de har speciellt höga poäng.

Tabell 2.1.3. QFD.
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Under önskemålet billig konstruk=on har frys‐ och kylkapacitet fåL 0 i samband. DeLa är på grund av aL de 
kyl‐  och  fryskomponenterna  inte  kostar  Galna  Glassen  något,  då  de  är  sponsrade  av  glassbolaget.  Det 
samma gäller för den kylda bänkskivan. 
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2.2 Fas 2: Funktionsanalys
EWer aL bestämt de första konstruk=onskriterierna och rangordnat dessa är det dags för funk=onsanalysen. 
Som namnet antyder är fasen =ll för aL bryta ner produkten i olika funk=oner, och på så säL  förstå dess 
syWe och  iden=fiera vitala  funk=oner. Till dessa  funk=oner  skapas sedan  eL antal alterna=va medel och 
fasen mynnar ut i eL antal morfologiska matriser som används för aL generera koncept. 

2.2.1 Black Box
Första delen av Fas 2 är aL formulera huvudfunk=onen för produkten vilket sker med hjälp av en black‐box. 
En produkt har först och främst en huvudfunk=on som kor]aLat förklarar hela dess uppgiW. 

För enheten blir mobil försäljning dess huvudfunk=on, se figur 2.2.1. Denna huvudfunk=on innefaLar hela 
processen,  från utgångsposi=on =ll  försäljningsläge. Däremellan finns bland annat  förberedelse, transport 
och bearbetning av glassen.

Flera omvandlingsämnen =ll enhetens black‐box finns:

• Först finns livsmedel som input, vilka via black‐boxen blir =ll spill och glassprodukter.

• Sedan finns enhetens läge eller plats, där input är dess utgångsposi=on och output försäljningsläget. 

• Vidare finns input bränsle som omvandlas =ll avgaser i black‐boxen. Bränslet är både =ll för aL hålla 
livsmedlet kylt under transporten samt för aL u]öra själva transporten.

2.2.2 Tekniska principer och huvudmedel
Nästa steg  i fasen är aL  lösa huvudfunk=onen  från black‐boxen med hjälp av olika teknisk  principer,  som  
således  blir  huvudmedel  =ll  huvudfunk=onen.  Tekniska  principerna   är  de  första   lösningarna  i 
problemnedbrytningsträdet  och  formar  därför  den  fortsaLa  lösningsgången.  I  eL  =digt  skede  väljs 
uppenbart dåliga lösningsidéer bort.

EWer idégenerering, och en snabb gallring av orealis=ska idéer, kom följande tekniska principer upp för aL 
lösa huvudfunk=onen mobil försäljning:

Figur 2.2.1. Black‐box: mobil försäljningsenhet.
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Integrerad i bil
Enheten har via denna princip framdrivningen och försäljningsutrymmet kombinerat i eL stycke.

Med denna metod finns den stora  fördelen aL det endast är en stor enhet som förflyLas och sta=oneras. 
Vid ankomst  behövs således  inte  eL  transporterande  fordon  parkeras på en  extern  plats.  En  nackdel är 
däremot aL enheten tar större plats vid installerat läge om bil och vagn siLer ihop och kan medföra högre 
hyra på =ll exempel fes=valer. Om bilen istället blir mindre för aL passa  försäljningsplatsen påverkar deLa 
utrymmet som finns för enhetens komponenter.

Snabb förberedelse=d i samband med transporter blir en stor fördel för principen.

Integrerad i vagn
Integrerad  i  vagn  är  en  konstruk=on  med  fast  storlek,  en  u]ällbar  anordning  eller  en  liknande  lösning. 
Kriteriet är aL större delen av enheten är fastmonterad i dess transportvagn.

Som =digare nämnts är platshyra  en faktor som bör tas hänsyn =ll och om det går aL ställa av en vagn och 
sedan parkera framdrivningsfordonet på en annan plats är det en fördel. 

Konstruk=onen  kommer  med  största   sannolikhet  bli  mindre  kostsam  än  med  framdrivningsfordonet 
integrerat  i  enheten,  eWersom  det  då går aL välja själv  inför  varje transport med vilket  fordon man  ska 
u]öra transporten. Sam=digt blir framdrivningen ej belastat på projektets konto, utan får lösas externt.

Nega=vt för principen är sam=digt aL enheten blir beroende av en annan drivkälla.

Lös i transportutrymme
Som namnet antyder är principen aL försäljningsenheten =ll större del är lös från transpor]ordonet. DeLa 
skulle kunna innebära =ll exempel aL en kompleL enhet är klar aL sänkas ner på marken eller aL enheten 
är som en byggmodell som är lös och monteras ihop på marken. 

OavseL  hur  det  löses  tar  enheten mindre  plats  då  framdrivningsfordonet  förvaras  på  annan  plats  och 
innebär på så säL en mindre utgiW för platshyra.  

Sam=digt är monteringen troligtvis mer =dskrävande och mer omständlig för personalen än de integrerade 
principerna. Liksom för principen Integrerad i vagn kräver den lösa principen en extern drivkälla.

2.2.3 Transformationssystem
De  tre  olika  tekniska   principerna  används  sedan  för  aL  bryta  ner  den  black‐boxen  =ll  tre  olika 
transforma=onssystem. Transforma=onssystemet delas upp i tre olika faser:  en förberedande, en u]örande 
och en avslutande fas. Varje fas består sedan av eL visst antal funk=oner som i eL senare skede i processen 
löses av olika medel. Flera av de olika funk=onerna kan delas av de tre olika principerna.

Varje  funk=on u]örs med flera bidragande aktörer, som själva eller  =llsammans slu]ör uppgiWen. Dessa 
aktörer är:

• Tekniska systemet, TS1: Produkten som ska utvecklas.
• Utomstående tekniskt system, TS2. En utomstående produkt. Kan exempelvis vara inköpt.
• Människan eller eL levande =ng, HuS. 
• Den ak=va omgivningen, AEnv. Miljön omedelbart omkring produkten, exempelvis vägar, mark, hus och 
elstolpar. 
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Integrerad i bil
För  försäljningsenhet  i  bil   är  den  förberedande  fasen  endast  aL  lasta  livsmedel.  Se  figur  2.2.2  för 
flödesschema.  Lasta livsmedel innebär aL  fylla på bilen med den mängd varor som beräknas säljas  innan 
påfyllning kan ske. Påfyllning kan enligt Galna Glassen ordnas =digt varje morgon om behov finns.

I  den  u]örande  fasen  sker  lagringen  först med  intern energi,  för  aL  sedan  bytas ut mot extern energi. 
Parallellt  med  lagringen  av  livsmedlet  ska  enheten  bli   trafikredo  för  aL  sedan  transporteras  fram  =ll 
försäljningsplatsen. Bilen  räknas  som  trafikredo  när  exempelvis eventuella  lösa delar är  lastade och  alla 
inventarier säkrade. Transport =ll platsen sker för denna tekniska princip med egen framdrivning. 

För aL spara på det interna bränslet ska enheten sedan kopplas =ll en extern energikälla. Sista steget i den 
u]örande fasen är aL göra bilen redo för glassförsäljning. 

Den avslutande fasen är aL sälja glassprodukterna och generera en vinst för enheten. 

Hela transforma=onssystemet upprepas om det är dags för en ny försäljningsplats. 

Integrerad i vagn
Liksom  i integrerad  i bil  börjar den förberedande fasen för  integrerad  i  vagn med aL livsmedel  lastas. Se 
figur 2.2.3 för flödesschema.

Under  den  u]örande  fasen  ska  vagnen  bli  trafikredo  och  kopplas  =ll  eL  drivfordon,  deLa  för  aL 
överhuvudtaget kunna transporteras. Vidare ska den transporteras och bete sig som en släpvagn i samma 
storleks‐  och  viktklass.  När  vagnen  sedan  nåL  siL mål  ska  en  extern  energikälla  kopplas  in  för  aL  ge 
nödvändig elkraW och spara på  den interna energikällan. Parallellt u]örs steget aL stabilisera  enheten, vilket 
innebär  aL  justera  enheten  så  aL  den  blir  vågrät  och  stabil  nog  aL  arbeta  i.  Sedan  görs  eventuella 
modifika=oner för aL enheten ska bli försäljningsredo. 

Den avlutande fasen i transforma=onssystemet för denna tekniska princip är aL sälja glassprodukter.

Lagring av livsmedel sker med hjälp av intern eller extern energikälla.

Figur  2.2.2.  Transforma=onssystem  för  Integrerad  i  bil.  Input:  utgångsposi=on,  livsmedel,  bränsle. 
Output: försäljningsläge, glassprodukter, spill. avgaser. 

HuS = personer, TS1 = projektets tekniska system, AEnv = den ak=va omgivningen.
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Lös i transportutrymme
Den förberedande fasen för  lös i transportutrymme innebär framkörning av  transportmedel samt aL  lasta 
livsmedel i transport. Se figur 2.2.4 för flödesschema.

Under  den  u]örande  fasen  ska  enheten  göras  transportredo,  vilket  innebär  bland  annat  aL  eventuellt 
montera ner enheten för aL sedan lasta den i transportutrymmet. Livsmedlet ska sedan lagras på  räL säL 
med hjälp av intern energi, sam=digt som enheten ska vara trafiksäker, bli  försäljningsredo och sist kopplas 
in =ll en extern energikälla. 

När dessa steg är genomförda  ska enhetens avslutande fas inledas, vilken innefaLar aL transportmedel körs 
bort och glassen börjar säljas. DeLa sker sam=digt som livsmedlet lagras med extern energi.

Figur  2.2.3.  Transforma=onssystem  för  Integrerad  i  vagn.  Input:  utgångsposi=on,  livsmedel,  bränsle. 
Output:  försäljningsläge,  glassprodukter,  spill.  avgaser.  Avgaser  fås  av  transpor]ordonet  som  drar 
vagnen. Fordonet räknas som =llgängligt, och behöver ej köpas in.

HuS = personer, TS2 = utomstående tekniska  system, TS1 = projektets tekniska system, AEnv = den ak=va 

Figur 2.2.4. Transforma=onssystem för lös i transportutrymme. Input: utgångsposi=on, livsmedel, bränsle. 
Output: försäljningsläge, glassprodukter, spill, avgaser. Avgaser fås av transpor]ordonet som drar vagnen. 
Fordonet räknas som =llgängligt, och behöver ej köpas in.

HuS = personer, TS2 = utomstående tekniska system, TS1 = projektets  tekniska system, AEnv = den ak=va 
omgivningen.
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2.2.4 F/M-träd
Med  utgångspunkt  från  =digare  steg  i  Fas  2  ska nu  tre  funk=on‐/medelträd  göras.  Träden  startar  med 
huvudfunk=onen  –  mobil  försäljning  –  som  finns  i  black‐boxen.  Sedan  är  de  tre  tekniska  principerna 
lösningar =ll huvudfunk=onen. Dessa tre principer blir sedan =ll olika  funk=oner i transforma=onssystemen, 
vilka formar basen =ll nästa funk=onsnivå i trädet. Då flera av  funk=onerna är  liknande slås de ihop, eller 
hamnar under en annan funk=on.

De tre olika tekniska  principernas träd presenteras separat för aL bli mer överskådliga. Se figur 2.2.5, 2.2.6 
och 2.2.7 för de tre principernas funk=on‐/medelträd.

För  huvudmedlet,  integrerad  i  bil,  blir  medlet  för  transpor]unk=onen  självklar  och  blir  bilens  färdiga 
konstruk=on.  Däremot  kan  de  andra  två  huvudmedlen  välja  mellan  aL  transporteras  med  en  vanlig 
personbil eller en  lastbil. EWersom traktorliknande fordon  inte kan komma upp i önskad has=ghet är den 
inte med som eL alterna=v.

Om principen lös från transportmedlet väljs behövs även hänsyn tas =ll hur den förflyLas från transporten 
=ll marken. DeLa skulle rimligtvis kunna lösas med handkraW, en krananordning eller med hjälp av hjul. 

Nästa  funk=on är  hur  transforma=onen  kommer  gå =ll.  För aL  förenkla kan  man redan här  välja  ingen 
transforma=on, vilket innebär aL hela enheten redan är klar för försäljning i det skick den är transporterad 
i. Men om valet blir någon form av transforma=on finns det tre underfunk=oner. Den första är väderskydd 
för kund, vilket innebär någon typ av tak för aL skydda mot framförallt regn. Formändring är om enheten på 
något säL ändrar storlek eller form eWer aL den placerats på försäljningsplatsen. DeLa kan ske genom aL 
den =ll exempel vecklas ut. Annars kan den skjutas ut på liknande säL som en kökslåda, eller aL lösa delar 
monteras och på så säL förstorar enheten. 

Stabilisering  är  något  som  förmodligen  måste  ske  för  aL  stadga  upp  enheten  så den  blir  vågrät  i  alla 
riktningar.  DeLa kan  lösas  genom markstöd  som  justeras i  =ll  exempel fyra hörn, eller aL  hela enheten 
sänks ner på marken och på så säL inte står på hjulen. EL alterna=v för den lösa enheten är aL montera in 
kilar under enheten. 

EWersom glassleverantören kommer sponsra  med både kylar och frysar för lagring av glass och kylvaror är 
det  problemet  redan  löst,  däremot  behövs  energi  för  aL  driva  vitvarorna.  Först  och  främst  behövs  en 
energikälla för aL driva  dem under transport men sedan behöver en källa fortsäLa driva på plats. DeLa kan 
lämpligen göras med extern elkälla på försäljningsplatsen eller med eget bränsleaggregat. 

Vid  försäljningen  är  en  tanke  aL man  kan  gå  in  i  enheten  eller  aL  sälja  genom  väggarna på enheten. 
Exempel på det är  aL  en lucka fälls upp eller aL  en hel  vägg  öppnas. Under  de båda försäljningsmedlen 
kommer  även  funk=onerna  rengöring,  reklam, exponering  och arbetsyta.  Rengöring  syWar  framförallt på 
den  kylda  bänkskivan  och  verktyg  som  kon=nuerligt  behöver  göras  rena  för  aL  hållas   fräscha  och 
hygieniska. Problem som uppstår här är hur spillvaLen tas hand om och hur vaLen=llgången ser ut. Punkten 
exponering  syWar  =ll  hur  glassen, men  framförallt  =llbehören exponeras för  kunden.  Om =llbehören  är 
riktade åt något annat håll än mot kunden, eller på annat säL döljs, kan man med fördel visa en meny med 
bilder som kompleLerar text.
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Figur 2.2.5. Funk=on‐/Medelträd för integrerad i bil.

Figur 2.2.6. Funk=on‐/Medelträd för integrerad i vagn.
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Figur 2.2.7. Funk=on‐/Medelträd för lös i transportmedel.
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2.2.5 Morfologisk matris
För aL läLare se de sista funk=onerna med medel i funk=on‐/medelträdet sammanställs dessa i tre tabeller.  
I kolumnen =ll vänster på tabell 2.2.1, 2.2.2 och 2.2.3 står funk=onen och sedan listas  medlen i samma rad. I 
nästa fas används morfologiska matriserna för aL generera koncept.

Tabell 2.2.1. Morfologisk matris för integrerad i bil.

Tabell 2.2.2. Morfologisk matris för integrerad i vagn.
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Tabell 2.2.3. Morfologisk matris för lös i transportmedel.
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2.3 Fas 3: Konceptgenerering
Nästa steg i processen blir aL generera eL antal koncept från varje morfologisk matris. Ur varje matris fås 
tre  koncept  ut,  vilket  ger  totalt  nio  koncept.  RäL  mängd  koncept  är  vik=gt,  då  för  många  ger  en  rörig 
överblick och försvårar förbäLringen av koncepten, medan för få koncept ger en för snäv lösningsrymd. 

Mängden koncept kan under fasen ändras, då eL koncept kan delas upp eller flera koncept slås ihop. Vidare 
kan förändringar av koncepten ske om uppenbart bäLre lösningar passar bäLre in.

2.3.1 Skapa koncept
Vissa  av  lösningarna i  F/M‐trädet och morfologiska  matrisen  sållas bort och  används inte  som  tänkbara 
alterna=v av den anledningen aL de helt enkelt inte är realiserbara. Till aL börja med bör det finnas någon 
typ  av  väderskydd  mot  kund  så  aL  inte  ha  något  alls   väljs  helt  bort  som  alterna=v.  Avlopp  kan  inte 
garanteras på alla  platser och inte heller =llgång =ll  rinnande vaLen, därför väljs de också helt bort. Sedan 
finns det oWast  ingen anledning aL arbeta bort  från  kunden,  dels av  säkerhets‐  och servicemässiga skäl, 
dessutom förloras möjligheten aL expediera flera kunder sam=digt. Då enheten är integrerad i bil tas även 
alterna=vet bort aL serveringen sker i enheten eWersom det skulle ta för stor plats. EL annat val som inte 
tas med är lastbil vid transport, då det är begränsande för personal gällande körkortsbehörighet. 

Integrerad i bil

Glassbilen

EgenskaperEgenskaper

• Väderskydd är fällbart • Skydda mot inbroL med lås och larm

• Ingen formändring • Reklam på enhet och med externt medel 

• Ingen stabilisering • Exponera med bildmeny och varor mot kund

• Generera ström med bilens motor

Fördelar Nackdelar

+ Enkelt och smidigt aL ställa på plats
+

‐ Dyr

+ Snabb installa=on
+

‐ Onödigt lång

+ Bra säkerhet ‐ Svårbyggd p.g.a. bestämmelser och konstruk=on

Figur 2.3.1. Koncept Glassbilen.
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Scenbilen

EgenskaperEgenskaper

• Väderskydd fällbart • Skydda mot inbroL med lås

• Ändra form genom aL veckla ut • Reklam på enhet och med externt medel 

• Stabilisera med markstöd
•

• Exponera med bildmeny och varor mot kund

• Kyla livsmedel under transport med isolerat kärl • Säljdisk skjuts ut på nedfällt golv

Fördelar Nackdelar

+ Enkelt och smidigt aL ställa på plats ‐ Dyr

+ Uppseendeväckande ‐ Onödigt lång

+ Bra arbetsutrymme ‐ Svårbyggd p.g.a.. bestämmelser och konstruk=on

+ Bra säkerhet om den stängs på naLen

Figur 2.3.2. Koncept Scenbilen.
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Dragspelet

EgenskaperEgenskaper

• Väderskydd rullbart • Skydda mot inbroL med lås och larm

• Ändra form genom aL dra • Reklam på enhet 

• Stabilisera med markstöd
•

• Exponera med varor mot kund

• Generera ström med bilens motor

Fördelar Nackdelar

+ Bra arbetsutrymme ‐ Dyr

+  Enkelt och smidigt  aL  transportera och  ställa på 
plats

‐ Onödigt lång

+ Uppseendeväckande ‐ Svårt aL modifiera

+ Ganska bra säkerhet ‐ Svår konstruk=on

Figur 2.3.3. Koncept Dragspelet.
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Integrerad i vagn

Minipysen

EgenskaperEgenskaper

• Löst skydd mot väder • InbroLsskydd med lås på öppningar

• Ingen formändring av enhet • Reklam på enhet 

• Stabiliseras genom sänkning av enhet
•

• Exponera med varor mot kund

• Generering av ström med bränsleaggregat
•

Fördelar Nackdelar

+ Enkel konstruk=on, snabb installa=on ‐ Dyrt med sänkbar enhet

+ Sänkningslösningen är testad ‐ Krånglig konstruk=on med sänkning

+ Sänkbart golv ‐> närmare kund ‐ Onödigt jobb med löst tak

+ Tar liten plats ‐ Trångt för två personer?

Figur 2.3.4. Koncept Minipysen.
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Walk-in wagon

EgenskaperEgenskaper

• Fällbart skydd mot väder
•
•

• Förvara frysvaror med isolerat kärl
•

• Ändra form med lösa delar
•

• InbroLsskydd med lås och larm
•

• Generering av ström med bränsleaggregat
•

• Reklam på enhet samt lösa delar
•

• Stabilisera med markstöd
•

• Exponera med bildmeny och varor mot kund

• Lösa trappor

Fördelar Nackdelar

+ GoL om plats för försäljning och kunder
•

‐ Tar stor plats i försäljningsläge

+ Öppen och luWig ‐ Lösa delar

+ Välkomnande

+ GoL om ytor aL göra reklam på

+ Kan modifieras eWer stoleksbehov

Figur 2.3.5. Koncept Walk‐in wagon.
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Dubbletten

EgenskaperEgenskaper

• Fällbart skydd mot regn
•
•

• Generering av ström med bränsleaggregat
•

• Försäljning åt två håll
•

• InbroLsskydd med lås på öppningar
•

• Ingen formändring
•

• Reklam på enhet och med lösa delar
•

• Ingen stabilisering
•

• Exponera med bildmeny och varor mot kund

Fördelar Nackdelar

+  LuWig ‐ Platsens u]ormning kan förhindra användning av 
båda luckorna

+ Enkelt aL montera

+ Dubbel försäljning

Figur 2.3.6. Koncept DubleLen.
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Lös i transportmedel

Sponsortältet

Egenskaper

• Försäljningen sker i enheten
•
•

• Stabilisera enheten med kilar
•

• FörflyLning från transport med hjul
•

• Generera ström med bränsleaggregat
•

• Väderskydd för kund är löst
•
•

• Skydd mot inbroL, flyLas in i transport
•

• Formändring med lösa delar
•

• Reklamföra produkt på enhet

• Exponera med varor mot kund
•

• Walk‐in

Fördelar Nackdelar

+ Välkomnande  ‐ Jobbig aL montera och installera 

+ Stora ytor för försäljning och kund ‐ Krångligt med säkerheten

+ LuWig ‐ Svårt aL få stabil på marken 

+ Bra ytor aL göra reklam på ‐ Parkering krävs =ll bil och släp

Figur 2.3.7. Koncept Sponsortältet.
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Bågen

Egenskaper

• Försäljning genom vägg
•
•

• Generera ström med baLeri
•

• FörflyLning från transport med hjul
•

• Låsbara öppningar
•

• Rullbart regnskydd
•
•

• Reklam på enhet och lösa delar
•

• Ingen formändring
•

• Exponera varor för kund

• Ingen stabilisering
•

• Halvcirkelformad

• Liten 

Fördelar Nackdelar

+ Bra =ll inomhusevent ‐ Måste vara nära =ll transport, lagerproblem

+ Liten och enkel ‐ Väderkänslig

+ LuWig för kunder ‐ Arbetsytor?

+ Friare möjligheter =ll =lltalande utseende ‐ Svårt aL skärma av bakutrymme

‐ Parkering krävs =ll bil och släp

‐ SvårflyLad

Figur 2.3.8. Koncept Bågen.
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Origami

Egenskaper

• Försäljning genom vägg
•
•

• Förvara frysvaror med isolerat kärl
•

• FörflyLning från transport för hand
•

• Låsbara öppningar
•

• Fällbart skydd mot regn
•
•

• Tillhandahålla vaLen med extern källa
•

• Formändring genom aL veckla ut
•

• Bildmeny och varor mot kund

• Stabilisera med markstöd
•

• Tomt skal som viks ut och fylls 
•

Fördelar Nackdelar

+ enkel men stabil ‐ Måste stabiliseras mot marken

+ bra golv och tak ‐ Jobbig aL montera och installera 

+ tar liten plats i transport ‐ Krångligt med säkerheten

+ kan modifieras eWer storleksbehov ‐ Parkering krävs =ll bil och släp

+ luWig och välkomnande

Figur 2.3.9. Koncept Origami.
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2.3.2 Granska koncept och medel
EWer aL ha skapat en enkel bild av kombinerade funk=oner ska  nu dessa kri=skt granskas och förbäLras. En 
snabb lista av fördelar och nackdelar skapas redan vid genereringen, dock utan förbäLringar.

Även  de ej skissade medlen =ll olika funk=oner granskas separat från  koncepten, för  aL  i största möjliga 
mån finna de alterna=v som passar projektet bäst. 

Granskning av de tekniska principerna
De tre  första koncepten: Glassbilen, Scenbilen och Dragspelet  är alla integrerade  i  en bil. Denna tekniska 
princip  är  ej  ekonomiskt  genomförbar  med  goL  resultat.  EWersom  bilens   konstruk=on  sam=digt  är 
begränsande slopas därför lösningen redan i deLa skede. 

Granskning av koncept

Glassbilen och Minipysen

Som beskrivs ovan kommer inte bilalterna=vet vara  en rimlig möjlighet. Däremot kan lösningen göras om =ll 
eL alterna=v utan egen driW. Glassbilen och Minipysen är förhållandevis  lika och kan således slås ihop =ll 
eL koncept. I stort är det främst driWen som skiljer dem åt samt nigningsfunk=onen. Det kan vara bra aL ha 
något som underläLar för kunderna aL komma upp lite i  höjd, men nigningen är svår aL applicera på en 
befintlig vagn. Det nya  konceptet döps =ll Glassvagnen och är en enkel liten vagn med markstöd och fällbart 
tak.

Scenbilen och Dragspelet

Scenbilen kommer behållas som den är bortseL från aL driWen tas bort. Den har den stora fördelen aL på 
eL rela=vt enkelt säL kunna utöka storleken på hela enheten. Samma fördel finns hos Dragspelet men här 
är  lösningen något mer komplicerad. På  Scenbilen fälls en lucka ner och en upp och däreWer rullas frysar 
och  arbetsbänkar  ut på det nya golvet, medan  på Dragspelet dras en del ut som siLer  hopvikt på sidan. 
Fördel med Dragspelet är dock aL den har eL betydligt mer skyddat utrymme än Scenbilen. 

Scenbilen byter namn =ll Scenvagnen medan Dragspelet behåller siL namn.

Walk-in Wagon

Walk‐in Wagon är en mycket öppen och luWig variant, där två sidor öppnas  upp helt. Långsidan är en stor 
lucka som  öppnas  upp  och skapar  eL  stort  tak  för kunderna.  Kortsidan är delad på miLen  och när den 
öppnas bildas på så vis eL tak och även en platå aL stå  på. På deLa viset fås  möjligheten aL kunna sälja från 
två håll sam=digt. Nackdelen med Walk‐in Wagon är aL den förmodligen behöver vara ganska stor för aL 
inte uppfaLas som trång. 

Dubletten

DubbleLen är snarlik Walk‐in Wagon men är inte lika öppen. Istället för aL öppna hela sidorna öppnas bara 
luckor och det medför naturligtvis  aL regnskyddet inte blir lika  stort. Till DubleLen används inte heller lösa 
trappor. DeLa konceptet är i det stora hela eL enklare och snabbare alterna=v. Både DubleLen och Walk‐in 
Wagon har fördelen aL försäljning från två håll är möjlig.

Sponsortältet

Sponsortältet är eL koncept som är luWigt och har stora möjligheter aL  göra reklam och på så säL få eL 
inbjudande utseende. Men det har även stora nackdelar; alla delar är lösa  och måste bäras och monteras på 
plats,  eL  löst  golv  måste  placeras och  göras  stabilt.  Väggar  och  tak  kan  tänkas  vara  hårda väggar  som 
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placeras  ut och monteras ihop, eller det kan även tänkas vara eL tält med mjuka  väggar. Båda lösningarna 
har problem, hårda väggar behöver  någon monteringslösning  och tältet är svagt mot väder och vind. En 
annan nackdel är aL parkering behövs =ll både bil och släp eWersom släpet endast används som transport.

Bågen

Bågen  har  liksom  Sponsortältet  nackdelen  aL  eL  golv  behöver  monteras  och  dessutom  har  det  även 
parkeringsproblemet. EWersom hela enheten  rullas ut  från  släpet och  placeras  på marken,  används inte 
släpet =ll  mer än transport. Men det är en liten och smidig lösning som både är enkel aL montera och den 
tar  liten plats  på släpet och på  försäljningsplatsen.  Bågen lämpar  sig bäst  för  inomhusbruk  i =ll  exempel 
mässor. 

Origami

Origami har fåL siL namn från den japanska kons]ormen för pappersvikning med samma namn. Principen 
går ut på aL eL paket viks ut och skapar eL rum som övriga komponenter placeras i. Paketet står på släpet 
och rullas ut på plats, däreWer fälls golv ut från två  håll och följs av varsiL tak. Paketet kan tänkas bli ungefär 
eL par decimeter tjockt då det är hopfällt, beroende på hur tjockt material som används. Taken hålls sedan 
på plats  med exempelvis stolpar i  varje hörn. DeLa ger eL stabilt rum som har eL stort golv aL jobba på och 
tak som skyddar bra mot regn. Nackdelar här är aL parkering krävs =ll släpet och aL komponenterna måste 
bäras ut från släpen och skapar eL extramoment för personalen.

Granskning av medel
Vid konceptgenerering gallrades redan vissa medel bort. Dessa var transport med lastbil, omhändertagande 
av  spill  med hjälp  av  avlopp,  inkoppling  =ll extern  vaLenkälla och  inget  väderskydd  för  kund.  Sam=digt 
bestämdes det aL arbetet med produkten i första hand ska ske riktad mot kunden. 

Vissa  av  funk=onerna går  inte  aL  visualisera   i   koncepten  och  dessa  funk=oners medel  har  nu  djupare 
granskats:

Stabilisera enhet

När  enheten  är  på  plats  behöver  den  vid  lutande  underlag  troligen  stabiliseras.  De  medel  som  har 
genererats  är  ingen  stabilisering,  markstöd,  kilar  eller  sänkning  av  enhet.  Försäljningsplatserna  har 
varierande  underlag  i  form  av  exempelvis gräsmaLor,  vägar  eller  grusplaner,  och  enheten kräver  därför 
någon typ av stabilisering. EWersom sänkning  av enheten kan vara en svårapplicerad och dyr konstruk=on 
på en färdig vagn, anses de två enklaste och billigaste alterna=ven vara kilar och markstöd. Därför kommer 
dessa två alterna=v  användas  i  första hand.  Vid  behov  kan  kunden  komma högre upp  med hjälp  av  =ll 
exempel en lös ramp eller trappa.

Generera energi internt

För aL hålla  frys‐  och kylvaror kalla under  transport måste kyla på något  säL  =llföras eller  stängas inne. 
An=ngen genereras ström, som sedan driver  eL kylaggregat, med hjälp av kondensatorer, baLerier eller 
bränsleaggregat. Eller så används isolering för aL förhindra energiutbyte mellan varorna och omgivningen.

BaLerier,  kondensatorer och bränsleaggregat är  tyvärr  tunga, stora  och dyra, och genom aL  i första hand 
fokusera på aL  lösa  kylproblemet under transport med hjälp av isolering kan både =d och pengar sparas. 
Därför skjuts de tre elgenererande alterna=ven för =llfället åt sidan. Möjligtvis kan frysen  i  sig räcka som 
isolering under de =mmar enheten transporteras, om den bara är =llräckligt kall innan avresan.
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Stöldskydda enhet

Alterna=ven för aL stöldskydda enheten är aL ha  låsbara öppningar, med eller utan larm, samt aL  låsa in 
enheten i sin transport. Beroende på vilka andra medel och lösningar som väljs kommer deLa problem lösas 
i längre fram i processen.
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2.3.3 Utvärdera och välja koncept

Datummetoden
Då koncepten är skapade behövs en metod för aL sålla bort de dåliga alterna=ven och framhäva de bra. Här 
används   nu  Pughs  utvärderingsmatris(Ulrich  &  Eppinger,  2008,  s.  130),  och  viktningsmatris  (Ulrich  & 
Eppinger, 2008, s. 134). Men för aL göra processen lite enklare och smidigare slås  dessa  ihop och bildar på 
så säL Datummetoden, tabell 2.3.1 och 2.3.2. Datummetoden går ut på aL eL koncept väljs som referens 
och jämförs med de övriga. Varje koncept får eL rela=vt betyg jämfört med referensen, om det är bäLre fås 
1, likvärdigt 0 och om det anses sämre får det ‐1. Viktningen kommer direkt från den parvisa  jämförelsen, 
där varje kundönskemål får betyg eWer hur stor betydelse de anses ha för uppdragsgivaren. Betygen ger en 
rangordning som direktöversäLs =ll en poängfaktor, vilken förs över =ll Datummatrisen.

EWer konceptutvärderingen är nu åLa koncept kvar och  samtliga är med  i den första datummatrisen. Det 
som tydligt framgår av poängen är aL två av koncepten är mindre önskvärda än de övriga, nämligen Bågen 
och Glassvagnen. Dessa elimineras  och en ny matris görs för de kvarstående. Alla  alterna=v med lösa delar 
har  fåL  sämre betyg  i kategorin  kunna stå  utomhus, då  dessa ej har  något  avstånd =ll marken  som  de 
integrerade vagnarna har. 

Tabell  2.3.1. Första datummatrisen. Viktning  från parvis jämförelse av kundkrav i tabell 2.1.2, och betyg av 
projektgruppen.
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Den andra matrisen visar nu vilka yLerligare koncept som bör elimineras. Dragspelet åker direkt på grund av 
det extremt dåliga betyget. Även Sponsortältet samt Origami tas bort, dels  för aL de två fåL dåligt betyg, 
men även för aL det inte är en bra  lösning aL ha lösa delar. Lösa delar innebär förutom extra monterings=d 
även högre personalkostnader och större risk för slitage.

Vinnande koncept

Tabell  2.3.2. Andra datummatrisen. Viktning från parvis jämförelse av kundkrav i tabell 2.1.2, och betyg av 
projektgruppen.

Figur 2.3.10. Koncept Walk‐in wagon.
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Det koncept som fåL bäst betyg är Walk‐in Wagon och det beror mycket på aL det har poten=al aL vara 
mycket välkomnande för kunden med bra utrymmen för reklam. Vagnen bör även vara läLarbetad och ha 
bra  serveringsmöjligheter  genom  aL  kunden hamnar  på samma höjdnivå  som  personalen.  Sam=digt  är 
konceptet väldigt friL för olika layouter och ger en stor möjlighet =ll varia=oner av designen.

Det är tänkt aL enheten ska kunna anpassas =ll försäljningsplatsen utseende och form. Vanligtvis på event 
är den =lldelade försäljningsytan kvadra=sk och  inklämd mellan  liknande försäljningsplatser. I deLa fall är 
=llgängligheten  på  enhetens  sidor  något  begränsat  och  försäljningen  sker  i   stort  seL  bara  framåt.  Vid 
fristående placering på  exempelvis en badplats kan dock enhetens sidor även utnyLjas, och därför bör flera 
sidor kunna användas om möjlighet och behov finns. Exempelvis ska en sida kunna  vara öppen i taget, eller 
flera sidor sam=digt. 

Vagnens  dragstång  ska  vid  behov  kunna  fällas  upp  eller  vara  löstagbar  för  aL  minimera   enhetens 
transportkomponenters  storlek.  På  så   säL  kan  större  delen  av  ytan  användas  =ll   försäljningsdelen  av 
enheten.

Känslan konceptet ska förmedla är en fräsch och ny produkt med eL lekfullt inslag. Genom aL försöka finna 
nytänkande  och  lite  annorlunda  lösningar  layout‐  och  utseendemässigt  ska  försäljningsenheten  hjälpa 
företaget  locka nya  kunder.  DeLa måste  ske  utan  aL  krångla =ll   konstruk=onen  och  göra  omständliga 
lösningar. 

Undersökning av vilka färdiga försäljningsvagnar som skulle kunna köpas in och inredas eWer behov har 
gjorts och visar tydligt aL det inte är ekonomiskt genomförbart. De som finns på marknaden och är 
utvecklade och specialbyggda för livsmedelsändamål har stora utvecklingskostnader, vilket undviks om en 
ny försäljningskonstruk=on skapas.

Det är dessutom fördel aL kunna skapa en egen vagn u=från endast en boLen. An=ngen genom aL köpa en 
släpvagn eller genom aL köpa en husvagn som demonteras och endast kvarlämnar boLenstommen. På 
deLa säL kan en design och konstruk=on skapas som är ämnad helt åt Galna Glassen och layouten blir 
perfekt för ändamålet, utan onödiga detaljer behöver finnas.

2.3.4 Komplettera och korrigera konstruktionskriterielistan

Under  processen  kommer ändringar  och  =llägg  =ll  konstruk=onskriterielistan  göras.  Dessa  nya  krav  och 
ändringar kan grundas på vidare diskussioner med uppdragsgivaren eller  komma fram vid visualisering av 
produkten i skisstadiet. 

Vid skissning och koncep]ramtagning ritades automa=skt en så  kallad sneeze‐guard på varje koncept. DeLa 
är  eL  genomskinligt  skydd  som  finns  mellan  kunden  och  livsmedlet,  och  läggs  =ll  i 
konstruk=onskriterielistan i form av eL krav; skydd för =llbehörs‐ och glassbehållare.

Vidare korrigerar Galna Glassen kravet på mängden olika glassorter i försäljningsenheten från 7 st =ll 4 st. 
Genomgång  av  =digare  försäljning  visar  aL 4  glassorter  var  dominerande  och dessa  täcker  således den 
mobila försäljningsenhetens behov.

Dessa försäljningssiffror visar även aL fryskapaciteten för eL dygn kan minskas från 400 L =ll 300 L.

Galna   Glassen  medverkade  =llsammans  med  Triumf  Glass   AB  på  Fas]ood  and  Café  Stockholm  2011. 
Företaget  hade en  liten  bar med två arbetande personer  =llgänglig. Baren  hade en  kyld bänkskiva med 
bredden  120  cm,  vilket  var  en  i  överkant  för  två  personer.  Det  kunde  dock  konstateras  aL  den  kylda 
bänkskivans minimilängd blir ökad från 80 cm =ll 100 cm.
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2.4 Fas 4: Preliminär layout
I fasen preliminär layout ska det valda konceptet grovt planeras  och dimensioneras. Alla komponenter och 
funk=oner  ska  genom  individuell  och  gemensam  formgivning  få   sin  plats  i  konstruk=onen  och  vid 
funk=onsmässiga behov kan dimensioner skrivas ut. Slutmålet är en skiss med lösningar på kri=ska punkter 
och funk=oner, där placeringen av komponenterna, och en grov formgivning av dessa, tydligt syns.

2.4.1 Identifiering av komponenter

Huvudkomponenter
För aL kunna gör en första grov begränsning i layouten behöver huvudkomponenter iden=fieras med hjälp 
av  konstruk=onskriterielistan.  Vissa  detaljer  och  komponenter  måste  skapas  för  aL  lösa   de  krav  och 
önskemål som är saLa. Huvudkomponenterna är avgörande för aL alla  funk=oner ska kunna lösas, men de 
är också avgörande i storleksavseende. En del komponenter är stora och otympliga medan vissa är stora  och 
läLanpassade.

Tillbehörs- och glassbehållare
Tillbehörs‐  och  glassbehållarna  är  mycket  vik=ga   komponenter  för  försäljningen  och  bör  därför  anses 
relevanta  i  layoutplaneringen.  Enligt  konstruk=onskriterielistan  är  det  eL  krav  på   24  stycken 
=llbehörsbehållare. Antalet är saL som eL  krav men eWerhand mer  kunskap fås  om utrymme och behov 
kan antalet reduceras.  Se figur 2.4.1 för exempel på vanliga behållare.

Antalet innefaLar även =llbehör som inte lämpar sig för kan=ner utan står lösa utplacerade på fat och dessa 
kan med fördel placeras ut på lediga utrymmen såsom hyllplan, bänkskivor eller avlastningsytor. 

Inkluderade i =llbehörsantalet  är  även  såser.  Såserna kommer  dock  hänga på krokar  från taket  eller  i en 
ställning och kan på så vis anpassas =ll det utrymme som blir =llgängligt.

De =llbehörsbehållare som är vik=gt aL ta hänsyn =ll i konstruk=onsavseende är de behållare som är högst 
prioriterade  och  ska   således  vara  nära  den  kylda  arbetsbänken.  Dessa  kommer  vara  små  plast‐eller 
stålkan=ner som är placerade i eL förvaringsutrymme inom behaglig räckvidd för personalen. 

De  4  glassbehållarna  behöver  liksom  =llbehören  vara   nära  arbetsbänken  för  aL  öka  ergonomin  och 
arbetshas=gheten. 

Figur 2.4.1. Till vänster: kan=ner som =llbehörsbehållare. MiLen: Galna glassens =llfälliga 
monter. Höger: Glasstråg på 5 liter.

Bilder, från vänster: www.bu=ksprofil.se, Galna Glassen, www.ilmolino.se

Mobil försäljningsenhet - en produktutvecklingsprocess

44
Christer Engberg & Kristoffer Nordman
2011 Linköpings Universitet

http://www.butiksprofil.se
http://www.butiksprofil.se
http://www.ilmolino.se
http://www.ilmolino.se


Kyld bänk
DeLa är en av enhetens mest relevanta komponenter. Bänken består av en specialbyggd granitskiva  som är 
mekaniskt  kyld  med  hjälp  av  kylledningar.  Med  anledning  av  sekretess   kommer  inte  någon  detaljerad 
beskrivning  göras av  skivan.  På  skivan blandas beståndsdelarna  ihop med skopor och  bibehåller  sin  kyla 
eWersom de ständigt är i kontakt med den kalla skivan.

Resterna från glassblandningen måste tas  hand om snabbt och effek=vt av någon typ av spillränna. Denna 
tar i stort seL ingen större plats än aL den kan räknas som en del av den kylda bänken.

Frys
EWersom frysboxen sponsras av glassleverantören kommer den inte kunna modifieras eller påverkas. Det är 
en stor frys och behöver därför tas hänsyn =ll redan i eL =digt skede. Den är dessutom helt avgörande för 
aL kunna lagra eL dygns kvan=tet glass. 

Kassautrymme
En  komponent som krävs vid försäljning är en kassaapparat, vilken måste vara bra placerad. Tanken med 
placeringen  av  kassautrymmet,  där  apparaten  står  och  betalningen  sker,  är  aL  det  ska  vara både nära 
kunden och arbetsytorna. Sam=digt ska utrymmet ligga sist i försäljningskedjan och avsluta kundkontakten.

Ytan bör vara u]ormad så aL snabb utväxling kan ske på eL ergonomiskt och säkert säL.

Sekundära komponenter
Steget eWer  iden=fieringen av huvudkomponenter är aL iden=fiera de mindre vitala komponenterna. De 
sekundära komponenternas  placering och form är inte direkt avgörande för hur väl konstruk=onen u]ör sin 
huvudfunk=on; mobil försäljning. Dessa komponenter har for]arande en betydande roll, men får en  lägre 
rangordning vid formgivningen.

Kylskåp
Kylskåpet  är en  vik=g  komponent  eWersom dess  funk=on aL  förvara vissa  =llbehör  i  räL  temperatur  är 
vik=g.  Önskemålet  är  aL  kylkapaciteten  ska  vara  på  150  L,  vilket  motsvarar  en  ungefär  85  cm  hög 
hushållskyl,  se  figur  2.4.2  för  exempel.  Komponenten  kommer  aL  vara  sponsrad  och  u]ormningen blir 
därför något begränsad, men troligtvis kommer någon typ av standardlösning användas. 

Placeringen av kylskåpet är inte vital för försäljningen och har därför ganska låg prioritet.

Figur 2.4.2. Kylskåp. Bild: www.husky‐sweden.com

Mobil försäljningsenhet - en produktutvecklingsprocess

45
Christer Engberg & Kristoffer Nordman
2011 Linköpings Universitet

http://www.husky-sweden.com
http://www.husky-sweden.com


Rengöringsutrustning

EWersom den mobila enheten inte kommer ha  =llgång =ll varken avlopp eller rinnande vaLen finns  det inte 
möjlighet  aL  ha  samma  lösning  som  =ll  en  sta=onär  enhet.  Här  kommer  istället  någon  annan  lösning 
behövas, som kräver tömning i en behållare. Behållaren töms dagligen för aL kunna minska ner storleken, 
dels för aL underläLa för personalen och dels för aL inte ta upp för mycket utrymme. 

För aL rengöra redskap och tväLa händer behövs en vaLentank och eL handfat. Handfatet kommer i sin tur 
behöva kopplas ihop med avfallstanken. Både vaLentank och avloppstank bör vara omkring 50 liter för aL 
klara  eL  dygns  behov.  Volymen  kan  tänkas  ändras  vid  eL  senare  skede.  Exempel  på  olika  vaLen‐  och 
avloppstankar ses i figur 2.4.3. 

Konstruktionskomponenter
Konstruk=onskomponenterna  är  komponenter  som  krävs  för  aL  bygga  upp  försäljningsenheten  rent 
konstruk=onsmässigt.  Dessa  kan  vara  primära  strukturella  delar  såsom  golv,  väggar  och  tak,  men  även 
beståndsdelar som behöver konstrueras för aL lösa eL problem. Exempel på den senare kan vara trappa för 
aL underläLa för kund, luckor med syWet aL skapa  eL öppet intryck eller eL tak för kunden för aL skydda 
mot regn.

Golv, väggar och tak
En bra arbetsyta börjar med eL eL stabilt och läLstädat golv. Golvet i vagnen kommer vara  en vital del av 
konstruk=onen eWersom de flesta komponenter står på det eller fästs i det. 

EWersom valet av vagn föll på en släpvagn eller en avskalad husvagn behöver väggar byggas och monteras 
på.  Väggarna  kommer  bestå  av  dels   fasta  väggar,  och  dels  av  öppningsbara  försäljningsluckor,  vilka  ska 
kunna bli =ll tak över kunderna.

Taket ska vara lika stort som golvet och vara fäst i  väggarna. Vid försäljningsläge fälls en eller flera väggar ut/
upp och gör belastningen på vissa delar av  taket större, då taket både förlorar väggarna som stödpunkter 
och sam=digt får en större last aL bära upp.

Tak för kund
För  aL  kunna sälja produkter  även  om  vädret  skulle vara  av  det sämre slaget  behöver  eL  takskydd  för 
kunden  finnas.  DeLa utskjutande  tak  är  en  vik=g  del  av  konstruk=onen  även med  tanke  på  skydd  för 
komponenter i anslutning =ll försäljningen, exempelvis kassaapparaten. 

Takets  u]ormning är beroende av resterande del av konstruk=onen eWersom krav finns på enhetens storlek 
i försäljningsläge. Dock måste taket finnas i åtanke även under de inledande konstruk=onsstegen.

Figur  2.4.3.  Rengöringsutrustning.  Från  vänster:  avloppspåse,  avloppstank, 
avloppstunna med =llhörande hjul (Bild: www.cipax.se), vaLentank (Bild:www.cipax.se)
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Markstöd
Komponenter  som är  av  stor  vikt  är markstöden. Dels  kommer  stöden  ha  som uppgiW  aL  förhindra aL 
enheten  gungar  när  arbete  u]örs   i  den,  och  dels  kommer  stöden  fungera  som  nivåreglerare  om 
försäljningsplatsen är ojämn. DeLa innebär aL konstruk=onen måste vara  både stark och stabil men även 
justerbar.

2.4.2 Placering av komponenter
När huvudkomponenter och sekundära komponenter har iden=fierats ska en grov layout av deras placering 
rela=vt varandra och en grov formgivning av komponenterna göras. I eL första skede fokuseras det endast 
på huvudkomponenternas form och placering, medan nästa skede tar upp de sekundära komponenterna. 

Placering av huvudkomponenter
Först  skapas  flera olika  layouter  med  endast  huvudkomponenternas  placering,  där  de uppenbart  dåliga 
sedan gallras bort med hjälp av eL antal kriterier från QFD:n.

Metod
För aL snabbt och enkelt göra många typer av layouter placeras pappersfigurer av de olika komponenterna, 
med skala 1:200, på en yta motsvarande försäljningsytan och eL foto tas på varje montage. Dessa montage 
ritas sedan av i Google SketchUp för aL få tydligare bilder. Se bilaga 1 för alla montage.

Dimensioner
Begränsande ytor:

• Försäljningsplatsens storlek, 3 x 3m, kopieras från konstruk=onskriterielistan. 
• Även vagnens ungefärliga storlek, 2,1 x 3m, markeras på försäljningsytan. En undersökning av för 
ändamålet passande vagnsunderreden visar aL en bredd på 2,1m är vanlig, medan vagnens längd rela=vt 
läL kan modifieras för aL passa försäljningsytan. 

Huvudkomponenternas måQ:

• Tillbehörsbehållarna är av standardstorlek, 108 x 176 mm, och är 18 st =ll antalet. Tanken är aL övriga 6 
=llbehör placeras ovanpå det genomskinliga livsmedelsskyddet för extra skyltning.

• Även de 5 liter stora glasslådorna är av standardstorlek, 150 x 336 mm och är inritade med 4 stycken i 
bredd.

• Den sponsrade frysen har måLen 1050 x 750 mm, men kan vid behov bytas =ll en med annat måL.
• Kassaapparaten är uppskaLad =ll storleken 300 x 300 mm.

Gallring av layouter
Då de olika Google SketchUp‐skisserna som finns i bilaga 1 är gjorda behöver eL mindre antal sorteras ut.  
Gallringsprocessen  är  i  deLa  skede  förhållandevis  enkel  då   den  endast  görs  subjek=vt.  DeLa  genom 
principen  aL  välja  bort  de  uppenbart  dåliga  =lls  resterande  mängd  består  av  enbart  bra  alterna=v. 
Kriterierna  för  gallringar  är  arbetsyta,  ergonomi,  exponering  av  =llbehör, möjlighet =ll   försäljning  i  flera 
riktningar, utnyLjande av golvyta och avståndet mellan glass, =llbehör och den kylda bänkskivan.

För aL göra enheten mer flexibel gällande utrymmes=llgång  är  eL mål aL kunna öppna mer  än  en  sida. 
Men  sam=digt  ska  så stor  yta  som  möjligt  vara  riktad mot  kunden,  och  därför  ska  långsidan  vara den 
primära öppningen. I och med det väljs alla skisser bort som har försäljningskomponenterna på kortsidan. 

Vid de =llfällen även kortsidan är öppen för försäljning kommer denna användas för aL få bäLre kundflöde. 
Genom aL ha så mycket som möjligt av =llbehör och glass synligt även genom kortsidan vet kunderna redan 
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vad som finns då de ska göra sin beställning. DeLa gör aL många skisser väljs bort då det är för  långt =ll 
livsmedlet från kortsidans öppning.

För  aL  skapa  en  ergonomisk  miljö  behöver  den  kylda  arbetsbänken  vara  nära  =ll  både  glassen  och 
=llbehören. DeLa innebär aL det inte ska vara för långt aL sträcka sig varken framåt eller åt sidorna. 

Några  skisser  är  u]ormade  så  aL  eL  eller  två  hörn  kan  rundas  eller  fasas  av.  Idén  var  aL  få  eL  mer 
annorlunda och =lltalande utseende genom aL ändra formen, men eWer aL ha skissat framgick det tydligt 
aL en sådan lösning gör aL det blir för trångt inne i enheten.

Den första skissen, alterna=v 1 i bilaga 2.4.1, se figur 2.4.4 valdes ut för aL den exponerar både glassen och 
=llbehören bra genom den breda huvudöppningen, men även tämligen bra på kortsidan. Personalen får en 
bra arbetsposi=on eWersom det bildas en vinkel vilket gör aL det blir korta avstånd aL sträcka sig. 

En annan fördel med den första skissen är aL hörnen är möjliga aL runda av, dock inte i  samma utsträckning 
som vissa av de andra skisserna, men =llräckligt mycket för aL det ska vara en unik detalj.

Den andra skissen, alterna=v 4 i  bilaga 1, figur 2.4.5. kommer med =ll deLa moment då den anses vara eL 
bra alterna=v både gällande räckvidd och exponering. Exponeringen är inte lika bra som den första skissen, 
men istället är =llbehörskan=nerna mer kompakta och =llgängliga. 

Figur 2.4.4. Layoutskiss 1.

Figur 2.4.5. Layoutskiss 2.
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Val av layout
Jämförelse  mellan  de  båda  layouterna  mot  kriterierna  arbetsyta,  ergonomi,  exponering  av  =llbehör, 
möjlighet =ll  försäljning  i flera riktningar, utnyLjande av  golvyta och avståndet mellan glass, =llbehör och 
den kylda bänkskivan visar aL den första layouten passar konstruk=onen bäst.

Avgörandet fälls främst genom dess förmåga aL exponera  livsmedel i två riktningar utan aL kompromissa 
med arbetsförutsäLningarna.

Skissens u]ormning av komponenter är inte slutgil=g, utan kan ändras under processens kommande steg. 
Exempelvis kan kan=nerna och glassen placeras i eL annat mönster, eller ändra posi=on.

Placering av sekundära komponenter
När de primära delarna av konstruk=onen funnit sin plats kan de båda sekundära komponenterna placeras 
in.    AL  utrymme =ll dessa  ska finnas har  redan  tagits hänsyn  =ll,  då utnyLjande av  golvytor  var  eL  av 
kriterierna vid valet av huvudkomponenternas layout. 

En vik=g detalj vid placeringen av dessa delar är aL de är nära den uppgiW de är =lldelade aL u]öra.

Rengöringsutrustningens placering blir naturligt nära livsmedlet och den kylda bänkskivan, eWersom en del 
av innehållet i utrustningen är =ll  för livsmedelsspill. Personalen som jobbar med livsmedlet vill även kunna 
rengöra  sina  händer  och  sin  utrustning,  sam=digt  som  rengöringsutrustningen  inte  får  stå  synlig  för 
kunderna.

Placeringen  av  kylen  kan  ske  inom  eL  område  från  frysen  =ll  =llbehörskan=nerna,  alterna=vt  bredvid 
rengöringsutrustningen.  Inom  dessa  två  områden  är  den  ej  störande  för  personalen  men  for]arande 
=llgänglig.  Då kylen har  höjden  850  mm  kan  den  placeras  under  t.ex.  en  bänkskiva.  Se  figur  2.4.6.  för 
illustra=on av färdig layout.

Figur 2.4.6. Färdig layoutskiss.

Mobil försäljningsenhet - en produktutvecklingsprocess

49
Christer Engberg & Kristoffer Nordman
2011 Linköpings Universitet



2.4.3 Formgivning av komponenter
Nästa  steg  blir  aL  grovt  formge  de  olika  komponenterna.  Genom  enkla  skisser  och  figurer  visas  deras 
uppbyggnad och funk=on upp, även vissa vik=ga  måL blir utplacerade. Deras fullständiga design kommer 
först bestämmas i nästa fas, men deras vik=gaste aLribut fastställs redan här. Flera  olika skisser görs först på 
papper för aL snabbt kunna skapa och göra ändringar. När  skisserna sedan är  färdiga ritas de snabbt upp 
som en enkel modell i  Google SketchUp. Krea=viteten hämmas läL om datorstödda ritprogram används för 
=digt.

Huvudkomponenter

Glasstråg
De glasstråg som kommer användas i  enheten är av standardstorlek och innehåller 5 liter glass. MåLen på 
dessa  är  336  x  150 mm  och  133 mm  djupa.  Det  kommer  vara  vara  fyra  stycken  bredvid  varandra  så 
totalmåLet för  trågen är  336 x  600 mm. Dessa  placeras i en  låda som är försedd med kylaggregat för aL 
bibehålla  temperaturen på glassen. Lådan är fyrkan=g och trågen sänks ned och vilar på lådans boLen. För 
aL  kunna  kyla  lådan och  skapa en hygienisk  och  läLsköL miljö  =ll glassen  bör  åtminstone överdelen av 
lådan vara gjord i =ll exempel plast eller ros]riL stål. 

EWersom glasstrågen  är  öppna utan lock, behövs eL skydd mot smuts,  regn, bakterier  från personer och 
motsvarande.  DeLa konstrueras av eL  transparent material  så aL det for]arande är  insyn  för kunderna. 
Skyddets  ovansida byggs så aL en plan yta skapas och kan  således användas som en hylla =ll exempelvis 
=llbehör  eller  bägare.  Se  figur  2.4.7.  Skyddet  kan  kombineras  med  skyddet  för  =llbehören  och  fästs  i 
glasstrågslådan och/eller =llbehörslådan.

Hela  konstruk=onen  skruvas  sedan  fast  i  golvet  med  vinkelbeslag,  som  även  skruvas  fast  i  benen  på 
glasstrågslådan.

Själva glasslådan med kylanordning  fås av  glassleverantören  och har  utan =llbehör  och paneler en given 
storlek.  Exakt vilken =llverkare som lådan kommer  från har ej bestämts, och därför  används en låda med  
räL specifika=oner från en känd =llverkare, ISA. Storleken på denna är (BxDxH) 770 x 600 x 500 mm.

Den högra bilden i figur 2.4.7 visar skissen på en glasslåda av deLa slag. 

Figur 2.4.7. Glasstrågslåda. Fr.v.: Principskiss och skiss på kyld del från ISA.
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Tillbehörskantiner
Tillbehören  måste  få  plats  i  var  sin  kan=n,  men  de  ska  inte  vara  onödigt  stora.  Därför  har  de  minsta 
kan=nerna valts. Dessa  är gjorda i polykarbonat, vilket är en plasLyp som är stark och temperaturbeständig, 
och  har  måLen  108  x  176 mm med djupet  100 mm. De  ligger  bredvid  varandra med  långsidan mot  så 
totalmåLet på alla kan=nerna blir 972 x 352 mm.

Kan=nerna placeras i motsvarande låda som glasstrågen med skillnaden aL den är uppdelad i två  längder. 
Längderna är gjorda för aL få  plats med nio stycken kan=ner, alltså  totalt  18  stycken =llbehör. De övriga 
=llbehören kommer stå på fat som är utställda på bänkar och ytor som är  läLa för kunden aL överskåda. 
Såserna, som också räknas in i =llbehören, kommer hänga i krokar i anslutning =ll arbetsytan.

Lådan  som  förvarar  =llbehören  kommer  inte behöva  vara kyld  på  samma säL  som  den  =ll  glassen.  De 
=llbehör som med fördel kan vara något kylda kommer vara placerade närmast den kylda arbetsbänken och 
på så säL få  den kylning de kräver. Även =llbehören kommer ha behov av en skyddsutrustning i transparent 
material.  Tillbehören  är  de  vik=gaste  i  försäljningsavseende,  då  det  är  dessa  som  möjliggör  en  unik 
glassprodukt, och måste därför vara väldigt bra placerade med bra insyn.

Liksom glasstrågslådan skruvas denna komponent fast i golvet med hjälp av enkla vinkeljärn.

Se figur 2.4.8 för tänkt konstruk=on. 

Kyld bänkskiva
EWer utvärdering av =digare försäljningsmonter med hjälp av Galna Glassens personal, framgår det aL det 
måL som en person  behöver  för aL  kunna arbeta på eL  bekvämt och bra säL är ungefär 50 cm. Då två 
personer  ska  arbeta  i  enheten  bör  bänken  således  vara  cirka  100  cm.  Skivan  blir  25  cm  djup  för  aL 
kompromissa mellan en arbetsvänlig bredd och eL djup som inte tar för stort utrymme i enheten. Skivan 
bör dessutom inte vara  för djup då det blir längre avstånd =ll de innersta =llbehören, se figur 2.4.9. Skivan 
är rela=vt dyr aL =llverka vilket gör aL skivan bör vara så liten som möjligt. 

Bänkskivan  hålls  uppe med  två  stycken  inköpta  eller  egen=llverkade  stålkonsoler  som  skruvas  fast  på 
=llbehörslådan. Se figur 2.4.9 för skisser.

Figur 2.4.8. Tillbehörslåda.
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Spillränna
För aL på eL enkelt säL kunna göra  rent den kylda bänkskivan från spill  och rester installeras en ränna på 
utsidan av denna. Placeringen är på utsidan för aL förhindra aL spillet skrapas ner i =llbehörsbehållarna. 
Skillnaden mellan rännan som konstrueras för den mobila  enheten och sta=onerande försäljningsplatserna 
är aL det  inte kommer finnas eL konstant vaLenflöde i  rännan. DeLa vaLenflöde har medfört en ständig 
sköljning  och  rengöring  av  rännan. Men eWersom det  inte finns =llgång  =ll  varken  rinnande vaLen eller 
avlopp  på  de  försäljningsställen  enheten  besöker,  finns  det  ingen möjlighet  aL  ha  samma  lösning  här. 
Rännan monteras bort i slutet av dagen och spolas eller sköljas  ren, och om behov av sköljning finns under 
arbetsdagen kan =ll exempel en vaLenkanna finnas =llgänglig. 

Den tänkta  spillrännan ska =llverkas av ros]riL stål och hänger enkelt  löstagbar på den kylda bänkskivans 
konsoler. Den skjuts in under kanten på bänkskivan för aL förhindra spill på golvet, se bilden längst =ll  höger 
i  figur 2.4.10. Överbliven  glass  skrapas  eWer varje  blandning  ner  i  rännan  med en  skrapa och  fortsäLer 
sedan via en slang, inkopplad miL i  rännan, ner i en spilldunk under rännan. Dunken på  20 liter placeras 
under  =llbehörshållarna,  och  vid  tömning  av  dunken  finns en  ven=l på  slangen  för  aL  stänga flödet  av 
spillvaLen. Se figur 2.4.10 för enkel skiss av hela lösningen.

För aL minska risken aL livsmedel och smuts fastnar i spillrännan rundas hörnen på rännan av.

Frys
Frysen som ingår är sponsrad av glassleverantören och formen för den är redan klar. MåLen är 105 x 75 cm 
och frysen rymmer 60 st 5‐liters glasstråg. För aL göra frysen transportsäker måste den på något säL fästas 
i enheten, lämpligtvis i golvet.

Figur 2.4.9. Kyld bänkskiva med konsoler, samt spillränna placerad utanpå dessa konsoler.

Figur 2.4.10. Spillränna med spilldunk.
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Sekundära komponenter

Kyl
Kylen  som  ska  ingå i  konstruk=onen är  liksom  frysen sponsrad  av  glassleverantören.  Kylen  kommer vara 
frontmatad och ha måLen 55 x  55 x  85 cm och således vara byggd för aL passa in under en bänkskiva på 
höjden 90 cm. Även kylen bör fästas för aL inte förflyLa sig under transport av enheten.

Rengöringsutrustning
Rengöringsutrustningen  är  en  samling  komponenter  som  ej  ska  synas  för  mycket  eller  ta onödig  plats. 
Genom  aL  placera  en  vaLentank  lodräL  ovanför  eL  handfat  som  siLer  monterat  i   eL  litet  skåp  blir 
komponenten kompakt. Skåpet innehåller sedan en avloppstank, och komponenten skruvas  fast i golvet och 
väggen bakom. 

Se figur 2.4.11 för beskrivande bild.

VaLentanken kommer vara på 10 liter med en extra  10‐literstank, istället för en som =digare beskriven tank 
på 50 liter. Ändringen i storlek kommer från en snabb empirisk undersökning som visar aL 2 dl vaLen går åt 
vid en handtvagning.  En arbetande person tväLar händerna ungefär 10 gånger under eL arbetspass, vilket 
ger  en  åtgång  på  ca  4  liter  vaLen  =ll  två  arbetande  personer.  Tillsammans  med  tväL  av  redskap  går 
åtgången  upp =ll ungefär det  dubbla, alltså 8 liter. Totalt 20  liter täcker alltså behovet och även oväntad 
extra  vaLenåtgång.  Två mindre  tankar  istället  för  en  större  underläLar  påfyllning  och  posi=onering  av 
tankarna för personalen.

Se figur 2.4.12 för vaLentank av räL typ och storlek.

Figur 2.4.11. Rengöringsutrustning, med vaLentanken placerad ovanför en 
diskho, och avloppstank placerad under diskhon.

Figur 2.4.12. 10‐litersdunk med kran. Bild: www.plastex.fi
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Konstruktionskomponenter

Väggar
Som =digare beskrivits finns det olika typer av väggar i enheten, en del öppningsbara och andra fasta. Alla 
väggar kommer vara sandwichkonstruk=oner med eL distansmaterial pressat mellan två tunna metallytor. 
Denna  typ  av  konstruk=on  används  exempelvis  av  de  stora  husvagns=llverkarna  Kabe  och  Cabby. 
Sandwichpaneler  har  fördelen  aL  de  är  självbärande,  alltså  utan  behov  av  regelverk,  väldigt  läLa  och 
rela=vt billiga. Motsvarande konstruk=on i exempelvis plywood med regelverk skulle bli alldeles för  tungt 
och otympligt för en mobil enhet.

Frontväggen öppnas upp helt. Den övre halvan bildar dels  eL tak för kunderna och dels en reklamskylt på 
taket  och  den  nedre  halvan  blir  eL  golv  =ll  kunderna.  Taket  och  golvet  är  både  för  kundens  och  för 
arbetsplatsens skull, då taket fungerar som eL väderskydd och solskydd, medan golvet gör det  läLare aL 
servera kunderna. 

För aL läL kunna kommunicera med =ll exempel rullstolsburna som ej kommer upp på rampen, bör golvet 
ej vara för djupt. Se figur 2.4.13 för bilder på främre väggen. 

Motstående långsida är helt stängd och fast så när som på en dörr för aL ta sig in och ut ur enheten. 

De båda kortsidorna är ver=kalt delade på miLen för aL kunna vikas ut. På så säL exponeras insidan av den 
fällbara  delen  och  ger  möjlighet  =ll  extra  reklam.  Sam=digt  blir  konstruk=onen mer  luWig  och  ser  mer 
välkomnande ut. Liksom på  framsidan kan försäljningsdisken täckas av en snygg front, då skydd finns under 
transport. Se figur 2.4.14.

Figur 2.4.13. Främre väggen.

Figur 2.4.14. Sidovägg.
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De fasta delarna av väggarna  har någon  typ av skena för aL kunna fästa skåp, krokar, hyllor och liknande. 
Genom deLa kan inredningen läL monteras, utan större påverkan på väggarnas ytor.

Extra stolpar måste finnas i de hörn som via öppnandet av kortsidorna blir fria. 

Tak
Taket bör  precis  som  väggarna vara  av  sandwichmaterial och ha  en  liten  lutning  bakåt  för  aL  leda bort 
vaLen från serveringsytan.

Golv
Vagnen som köps in vid produk=on av enheten bestämmer =ll viss  del golvets konstruk=on. Grundtanken är 
dock  aL  stålbalkar  reglar  upp  golvet  och  ger  konstruk=onen  en  stabil  grund,  sedan  monteras   en 
sandwichkonstruk=on  på  reglarna  och  skapar  golvytan.  Golvets  material  bör  vara  mer  slitstarkt  och 
stöLåligt än materialet =ll taket och väggarna.

Golvet ska monteras så lågt som möjligt, och får således anpassas kring hjulhusen.

Markstöd
Då enheten  har  anlänt  =ll  försäljningsplatsen  ska  den  stabiliseras med  hjälp  av  markstöden.  Dessa kan 
konstrueras  på  olika  säL.  EL  enkelt  säL  aL  lösa  problemet  är  aL  vända  sig  =ll  husvagns‐  och 
husbilsmarknaden. Dessa behöver  stabiliseras på samma säL  som  försäljningsenheten och därför  går det 
utmärkt aL använda sig av befintliga lösningar på stödben. De varianter som finns på marknaden i dagsläget 
är  dels  stödben  som siLer  fastmonterade under enheten och  skruvas ner  =ll  marken, se vänstra bilden  i 
figur  2.4.15.  Det  andra  alterna=vet  är  stödbockar  som  inte  siLer  monterade,  utan  är  lösa  och  istället 
placeras under varje hörn och däreWer justeras =ll räL höjd, höger bild i figur 2.4.15. 

Stödbockarna kostar en �ärdedel jämfört med stödbenen. I sammanhanget är det inte en stor kostnad utan 
fördelen aL de siLer fastmonterade överväger kostnaden, och därför väljs de fast monterade. Benen klarar 
av en vikt på ungefär 700 kg per styck och det är mer än =llräckligt för enhetens behov. Benens konstruk=on 
är sådan aL en horisontell skruv roteras för aL justera höjden och deLa kan göras an=ngen manuellt med 
en vev eller med en elektrisk skruvdragare. 

Övriga ytor och komponenter

Serveringsyta
Serveringsytan syWar =ll  det utrymme som framför enheten är ämnat åt kunden. Denna måste vara på räL 
höjd för aL enkelt och snabbt kunna överlämna glassprodukten =ll kunderna. EWersom främre väggen viks 
ner och bildar en golvyta är redan den större delen av serveringsytan på plats. Denna yta  hålls sedan uppe 
med  hjälp  av  reglerbara ben  och med gångjärn mot  vagnen.  EWersom deLa golv  är  en de mest  utsaLa 

Figur 2.4.15. Två olika varianter av stödben. Bilder: www.campnet.se
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delarna,  både  ur  förslitnings‐  och  hållfasthetssynpunkt,  bör  det  =llverkas  av  passande  material.  En  bra 
kombina=on vore plywood täckt av plåtar.

Genom  aL  sedan  placera  ut  lösa  trappsteg  med  räL  höjd  kan  kunderna  enkelt  komma  upp  på 
serveringsytan.

Menyer
Bra menyer är vik=ga komponenter för aL göra kundens val av produkt läLare, och på så  säL ge snabbare 
försäljning. En bra meny  ska vara tydlig, iögonfallande och räL placerad. Exempelvis kan det vara  en skylt 
eller eL tryckt blad, men även modernare medel som en digital skärm kan användas. 

För  den  här  enheten  bör menysystemet  hållas  tämligen  enkelt.  Valmöjligheterna exponeras  visuellt  och 
behöver således inte skrivas ut på menyn, dessutom kan det variera vilka =llbehör som finns  =llgängliga från 
dag =ll dag. Det som kommer vara utskrivet på menyn är följande: de fyra glassorterna, pris per kula  och 
pris per =llbehör. 

Menyer placeras ut där det är  som enklast  för kunden aL  se dem, lämpligtvis på övre delen av  fronten, 
exempelvis på de genomskinliga livsmedelsskydden.
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2.4.4 Kritiska punkter
Vissa kri=ska  punkter ska i deLa avsniL behandlas, bland annat hur konstruk=onskomponenter ska  fästas, 
samt hur vissa funk=oner och krav ska lösas.

Golv mot vagn
Sandwichgolvet  som  placeras  på  vagnen  innehåller  eL  antal  reglar  med  eL  visst  avstånd,  medan  den 
ombyggda vagnen är förstärk med stålbalkar. Med hjälp av dessa reglar och balkar fästs golvet på  vagnen 
med eL skruvförband.

Golvets sandwichkonstruk=ons slutgil=ga utseende blir bestämt i Fas 5: dimensionerad layout.

Vägg mot golv
Infästningarna mellan de olika väggarna och golven kommer ske på följande säL: En U‐formad aluminiumlist

limmas fast  i golvet  och en  liknande limmas  fast  på undersidan av  väggarna.  Dessa  limmas och  skruvas 
sedan  ihop  enligt  figur  2.4.16.  Fördelen med  aL ha två separata  U‐profiler är  aL  samma golvprofil  kan 
användas även där väggarna ska kunna öppnas. Således blir konstruk=onen mer enhetlig och antalet skarvar 
minskas.

Elementärt för fästanordningen är aL både väggen och golvet vid infästningen har förstärkningar, eller är av 
passande material, för aL limmet och skruvarna ska fästa ordentligt.

Genom  denna  lösning  fås  förutom  en  stark  infästning  även  eL  stötskydd  längs  med  hela  enhetens 
underkant.

Framväggens fällfunktioner
Framväggen  ska delas  horisontellt  genom  aL  en  del  fälls upp  och en  fälls  ner.  DeLa sker med  hjälp  av 
kraWiga gångjärn som monteras på insidan av väggen mot innertaket respek=ve golvet. Extra vik=gt blir det 
aL gångjärnet som monteras i golvet är ordentligt fäst, eWersom många kunder sam=digt ska  kunna stå på 
golvet. I yLerkant monteras ställbara markstöd likt de som monteras under vagnen.

Takdelen  fälls  upp  med  hjälp  av  enklare  gångjärn,  och  från  denna  fälls  även  en  reklamskylt  upp. 
Reklamskylten fästs  även den med gångjärn och fixeras i uppfällt  läge med eL  stag  som enkelt hakas på 
sidan av skylten respek=ve taket. Se figur 2.4.17.

Kanterna på framväggen skyddas av U‐profiler likt de som används vid montering av väggar mot golv.

Figur 2.4.16. Infästning golv mot vägg med två aluminiumprofiler.
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När  enheten  är  i transportläge fixeras främre väggen med  sidoväggarna med hjälp av  eL lämlås, se figur 
2.4.18. Om den undre fällbara delen låser den övre med hjälp av eL bläck, eller tvärtom, behövs endast eL 
lämlås på varje sida.

Sidoväggarnas fällfunktioner
För aL få en så  luWig arbetsmiljö som möjligt för personalen, och sam=digt ge eL öppet intryck för kunden 
kommer  sidoväggarna aL vara öppningsbara.  Halva sidorna öppnas bakåt  och  viks  in mot väggen.  DeLa 
illustreras i figur 2.4.13. Dock kan de även vikas ut vinkelräL mot sidoväggen om plats finns bredvid enheten 
för  aL  ge eL  unikt  och välkomnande intryck. Kanterna på framväggen  skyddas av  U‐profiler  likt de  som 
används vid montering av väggar mot golv.

Sidovägg mot bakvägg
Sidoväggarnas  fasta delar och bakväggen fästs med en aluminiumprofil. Profilen har två  spår, eL för vardera 
vägg, placerade vinkelräL mot varandra. I dessa spår placeras konstruk=onselementen för aL sedan limmas 
fast  med  karosserilim.  Se  figur  2.4.19  för  skiss.  Denna  konstruk=on  ger  en  bra  styvhet  och  en  stark 
infästning, sam=digt som övergången mellan väggarna blir vaLentät och snygg.

Liksom  för  =digare infästningar med  lim och  aluminiumprofiler  krävs  det  aL materialet  på väggarna vid 
profilen har räL egenskaper, och kan hantera denna typ av infästning.

Figur 2.4.17. Framväggens olika fällfunk=oner och reklamskyltens stag.

Figur 2.4.18. Typiskt lämlås. Bild: www.maskinshop.se.
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Tak mot vägg
De fasta delarna av väggarna och  taket monteras ihop på  samma säL  som sidoväggarna mot bakväggen, 
och får således samma fördelar och egenskaper, samt ger enheten eL homogent och stabilt utseende.

Takstöd
Då fronten vikits ut och på så säL bildat eL tak  och eL golv för kunderna, behöver dessa  hållas  uppe. En 
lösning som är väldigt enkel och fyller siL syWe perfekt är aL ha en stålstång som placeras mellan luckorna i 
eL  fäste på golv  och  i  tak.  Stången  behöver  inte kunna ta  upp några  större kraWer och  kan därför vara 
tämligen tunn. Fästena fungerar som fickor där stången enkelt placeras i, och kan =ll exempel bestå av plast 
eller gummi. Se figur 2.4.20. 

Reklam
För aL kunna sälja så  mycket glass  som möjligt, behöver enheten synas i så stor utsträckning som det går. 
Det betyder aL alla tänkbara ytor behöver utnyLjas för aL göra  reklam och få  uppmärksamhet. De ytor som 
finns aL =llgå  är  fronten, den utrymmet som bildas då framväggen fälls  upp och de u]ällda sidorna. Även 
insidan skulle kunna utnyLjas om det blir tomma ytor över eWer aL enheten inreLs med alla komponenter. 
Dessa ytor kan då fyllas  med reklam eller menyer. Om enheten står täL in=ll en annan enhet syns inte sidan 
märkvärt, men om det finns utrymme bredvid kan sidoväggarna fällas ut och bilda ”vingar” på vardera sida. 

Galna  glassen har eL specifikt formspråk som kommer användas  vid design av reklamskyltar, och det består 
av svart bakgrund med eL rosa moln med texten ”Galna Glassen” i viL. 

Figur 2.4.19. Infästning vägg mot vägg med en aluminiumprofil.

Figur 2.4.20. Stödstång i de två främre hörnen.
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Eventuellt  kommer  en  extern  skylt  aL  =llverkas  som  med  enkelhet  ska  kunna  ställas  ut  framför 
försäljningsplatsen. Denna kommer vara en läL skylt som kommer ha formen av eL rosa moln. 

Försäljningsdiskens front
När enheten transporteras har den en skyddande vägg som fälls ut då den kommer =ll  försäljningsplatsen. 
EWersom  den  har  eL  bra  skydd mot  stötar  och  smuts  behöver  insidan  inte  vara   lika  motståndskraWig. 
Frontens främsta syWe blir därför aL göra reklam och ta bort insynsmöjligheter, samt aL vara eL vindskydd 
för  personalen  och därför  väljs enkelt,  läL  och  rela=vt  styvt material.  Exempelvis  kan  det vara  en  tunn 
masonitskiva som målas och lackas för aL ha eL aLrak=vt utseende för kund, eller en obehandlad skiva 
med en reklambanderoll fäst på den, se figur 2.4.21.

Försäljningsdisken kommer byggas upp av en benstomme och fronten monteras därför i denna. 

Väggfästen
EWersom väggarna måste vara läLa =llverkas de av sandwichmaterial med någon typ av skumplast inklämd 
mellan två aluminiumskivor. DeLa gör det svårt aL fästa något på  väggarna utan någon typ av förstärkning. 
Genom aL på  valfri  höjd placera smala plåtar innanför  aluminiumplåtarna på de fasta väggarna, se figur 
2.4.22 för skiss, kan valfriL beslag fästas. Höjden på dessa  plåtar blir valfri  vid egen =llverkning av väggarna, 
och  vid  köp  av  färdiga   väggar  kan  beslagens  monteringshöjd  få  bestämmas  av  redan  färdigmonterad 
plåtskiva. Fästmetoden används bland annat inom husvagns‐ och husbilsindustrin.

Då inga vitala  delar måste fästas i de fasta  väggarna, och krokar och skåp har eL ganska stort höjdintervall 
som de kan placeras inom, blir denna lösning den smidigaste och enklaste.

Figur 2.4.21. Enkla frontskivor monteras.

Figur 2.4.22. Genomskärning av en skruv fäst i sandwichväggens förstärkningsplåt.
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Elsystem
EL litet elskåp med jordfelsbrytare monteras på bakväggen med möjlighet =ll anslutning med 230V. El dras 
sedan =ll lysröret i taket , reklambelysningen och =ll två dubbla uLag.

Belysning
Olika  fes=valer  och  event  har  olika  öppeoder,  vilket  medför  aL  arbete  under  kvällen  och  naLen  kan 
förekomma.  Vid  för  svag  belysning  på  en  arbetsplats  kompenserar  kroppen  gärna  genom  aL  komma 
närmare arbetsytan  (Källa:  Arbetsmiljöverket).  Alltså  är  det  extra  vik=gt  aL  enheten  har  =llräckligt  bra 
belysning mot ytorna som innefaLar blandning och försäljning av glassprodukten. Genom aL placera  rejäla 
armaturer ovanför försäljningsdisken blir arbetsbelysningen =llräcklig.

Vidare är  det  vik=gt aL  lysa  upp  reklamskyltar och  reklamytor med någon typ  av  spotlights. Fronten på 
försäljningsdisken kan belysas genom  aL  placera lampor  på undersidan av  kundtaket, medan  skylten på 
taket kan ha inbyggd belysning. Även menyerna ska  belysas, vilket enkelt kan lösas med tavellampor, eller 
med en vinklad spotlight.

Kyla under transport
Till en början  sågs kylningen under  transport som eL poten=ellt problem, men eWerforskning visar aL en 
välfylld och kall frys klarar av aL stå utan elförsörjning =llräckligt länge. Enligt Electrolux ska en frys med 300 
liters kapacitet klara 30 =mmar utan aL livsmedlet =nas, medan större frysar klarar ännu längre =d. DeLa 
betyder aL inga åtgärder kommer göras för aL  bibehålla  glassens temperatur under transport. Den enda 
åtgärden kommer vara aL låta frysen vara inkopplad innan avfärd för aL ha räL starLemperatur.

Dragbom i försäljningsläge
För aL kunna utnyLja hela försäljningsplatsen som finns =lldelad är det vik=gt aL kunna montera bort eller 
fälla upp dragbommen, eWersom den i dragläge tar  upp  onödigt utrymme. Bästa lösningen  vore aL med 
med eL bul]örband kunna montera på och av bommen och sedan placera den under vagnen. Dels för aL 
även en uppfälld bom tar plats och för aL en fällösning kan vara onödigt krånglig. 

Bromsarna  =ll  vagnen  är  eL  problem  som  snabbt  dyker  upp  vid  lösmontering  av  dragbommen.  Dessa 
fungerar på så säL aL när bilen bromsar trycks en cylinder i dragbommen på en hävstång, som i sin tur drar 
i en vajer. Vajern är  kopplad =ll trumbromsar, vilka får vagnen aL stanna. Cylindern  och hävstången som 
startar hela  processen siLer  i den del av dragbommen som är närmast bilen och således blir bromsvajern 
eL bekymmer.

Konsulta=on med Hofmanns karosseri, =llverkare av försäljningsvagnar m.m., kring problemet visar aL en 
godkänd besiktning av en bromsad släpvagn med löstagbar dragbom i stort seL är omöjlig.

DeLa medför aL eL val angående fortsäLningen av projektet måste genomföras:

• An=ngen blir vagnen en obromsad trailer med maximal transporthas=ghet på 30 km/h.

• Eller så blir dragbommen permanent monterad, och således får enhetens storlek minskas.

EWersom ytan i vagnen prioriteras före transporthas=ghet måste vagnen bli en obromsad släpvagn, med en 
maximal  transporthas=ghet  på  30  km/h.  Alltså  måste  kravet  på   minsta  transporthas=ghet  minskas. 
Modifika=oner på släpvagnen blir dock i och med deLa något enklare.
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2.4.5 Preliminär layout
De formgivna och utplacerade komponenterna  ska nu =llsammans skapa en bild av hur konstruk=onen ska 
se ut.  Via en  sammanfogning  av  alla skisser  och  den valda layouten  skapas  en  helhetsbild  av  layouten  i 
Google  SketchUp,  där  enhetens  funk=oner  och uppbyggnad  kan  granskas.  I  figur  2.4.23.  nedan  ses den 
preliminära layouten från olika vyer. 

Vid  en  första  uppbyggnad  av  enheten  konstruerades  de  främre  hörnen  vinkelräta.  Men  eWer  aL  ha 
modifierat dem framgår det aL eL mer =lltalande utseende fås med avrundade hörn. Dessa avrundningar 
har förutom aL de är mer este=skt =lltalande, även fördelen aL det ger mer utrymme åt kunden.

Den preliminära layouten visar aL det finns =llräckligt bra utrymme för två arbetande personer, där främst 
det prioriterade utrymmet kring den kylda bänkskivan är väl =lltaget. Passagen förbi frysen och bänkskivan 
in mot kassan är den minsta, men kommer troligen inte vålla något problem. 

Uppdragsgivaren Galna Glassen prioriterar  försäljningen  som  den vik=gaste  punkten,  och  således måste 
layouten först och främst vara anpassad =ll en snabb försäljning. Genom aL runda av de två  främre hörnen, 
samt öppna upp enhetens kortsidor, har en luWig och välkomnande enhet skapats. EL  bra kundflöde bör 
skapas genom aL placera glassen  först,  sedan =llbehören och sist kassautrymmet. Mellanrummet mellan 
=llbehörsbehållarna  och  kassaapparaten  kan  användas  både  för  aL  servera  glassprodukterna  och  för 
kunden aL =llfälligt placera  sina =llhörigheter  på. Allt för aL underläLa betalningsprocessen. En extra kyl 
kan placeras in under bänkskivan vid kassaapparaten.

Serveringsområdet framför vagnen kan kunden komma åt genom trappsteg som an=ngen placeras framför 
golvet,  eller  både  framför  och på sidorna  av  golvet.  Dessa  trappsteg  kommer  dock  =llkomma  först när 
höjden på vagnen bestämts. Under transport placeras dessa på golvet i enheten och spänns fast med band.
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Figur 2.4.23. Preliminär layout.

Mobil försäljningsenhet - en produktutvecklingsprocess

63
Christer Engberg & Kristoffer Nordman
2011 Linköpings Universitet



2.4.6 Utvärdera och förbättra
Konstruk=onen är vid eL första utkast sällan op=merad, utan förbäLringar finns  oWast aL göra. Genom aL 
tänka sig in i användningen av enheten och försöka se vad som hindrar aL den används på  eL bra säL kan 
olika komponenters förbäLringar finnas.

Arbetsyta
EWer aL  ha byggt  upp alla komponenter  inom  enhetens ramar,  har  på så säL  en  klar  bild  skapats över 
utrymmes=llgång och struktur. Det går nu aL se hur väl två personer kan dela  på det utrymme som finns aL 
=llgå.  Lösningen med aL placera glass‐  och =llbehörslådorna i hörnet och då bilda en vinklad  arbetsplats 
visar sig vara eL dåligt alterna=v när två  personer sam=digt blandar en glassprodukt. Det framgår nu aL det 
blir för  långa avstånd för den ena personen =ll glass och =llbehör som är placerade längst in i hörnet,  se 
figur 2.4.24. 

Problemet  löses genom aL  istället  för de två lådorna placerade  i vinkel  (en =ll =llbehör och en =ll  glass) 
ersäLa dessa med två lådor u]ormade så aL den kylda bänkskivan i stort säL kan integreras i den, se figur 
2.4.25.

På  deLa  säLet  bildas  två  blandningssta=oner  bredvid  varandra och  de  arbetande personerna  har  all=d 
rela=vt  nära  =ll   alla  =llbehör  och  glassorter.  Dock  blir  det  lite  längre  =ll  de  livsmedel  placerade  på 
yLerkanten,  därför  kommer  dessa  innehålla  de  =llbehör  och  glassorter  som  det  säljs  minst  av.  Det  är 
däremot inget problem aL gå runt personen in=ll eller sträcka sig =ll =llbehöret, vilket det är om lådorna är 
placerade i vinkel.  Eventuellt kommer glasstrågen aL på grund av  glassdisk=llverkaren ej kunna placeras i 
vinkel. Men den op=mala lösning vore aL göra som figur 2.4.25 visar.

Då det endast är en produkt som säljs, kommer det inte vara något stort behov av avställningsytor. Med den 
nya  u]ormningen  tas en  bänkskiva bort  då det  nu  bildas en  lång  korridor  för  personalen  längs främre 
väggen.  Kylen  flyLas  =ll  främre  väggen  och  hamnar  under  kassaapparaten.  DeLa  medför  en  friare 
u]ormning  av  golvytan  och  en  läLare  arbetsplats  aL  röra  sig  på,  se  figur  2.4.29  för  flera  vyer  på 
uppdaterade layouten. Eventuellt kommer den lilla bänkskivan mellan bägarna och rengöringsutrustning =ll 
höger på figur 2.4.25 aL minskas eller tas bort, då den möjligtvis kan vara eL onödigt hinder för personalen.

Figur 2.4.24. Första layout med problempunkter.
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Serveringsutrymme
EWer eL besök hos Hofmanns karosseri i Nykvarn för aL se hur deras  =llverkning går =ll, erhålls en mycket 
bäLre  bild  av  hur  det  fungerar  med  bland  annat  sandwichmaterial,  gångjärn  och  montage.  Hofmanns 
karosseri är eL familjeföretag som bygger skräddarsydda transpor]ordon, främst skåpbilar och skåpvagnar, 
eWer kundens önskemål.

En detalj som framgick väldigt tydligt är aL eL serveringsgolv för kunden framför enheten är onödigt. DeLa 
illustreras i figur 2.4.26. Med denna insikten kommer den nedfällbara golvytan tas bort ur konstruk=onen.

Den lösning som kommer ersäLa golvet består av aL det uppfällbara taket förlängs, medan övriga delen av 
fronten  fälls  upp  och  blir  en  större  reklamskylt,  se  figur  2.4.27.  Under  besöket  på Hofmanns karosseri 
framgick det aL en reklamskylt mycket väl kan vara en meter hög utan aL se överdimensionerad ut. 

De främre rundade hörnen blir nu onödiga  och skapar en vass och farlig kant, och tas därför bort. Deras 
första uppgiW var förutom det este=ska aL ge en extra golvyta =ll serveringsgolvet. 

I och med deLa flyLas takets stödstolpar längst ut i de främre hörnen, vilket ger en stabilare konstruk=on, 
se figur 2.4.27.

Figur 2.4.25. Uppdaterad layout med åtgärdade problem.

Figur 2.4.26. Jämförelse av enhet med eller utan serveringsgolv.
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Öppningsanordning
En  funk=on som används hos Hofmanns som kommer anammas är  gasdämpare =ll dörrar och luckor, likt 
den i figur 2.4.28. Det är en mycket prak=sk och enkel lösning för aL enkelt fälla  upp fronten. Gasdämparna 
monteras på  frontluckan och på  enhetens hörnstolpar som siLer placerade i fronthörnen. Delen av luckan 
som fungerar som reklamskylt fälls först upp och fästs  med sprintar  i övre halvan, och däreWer fälls  båda 
delarna upp och fixeras med gasdämparna.

Uppdaterad layout
SammanfaLningsvis har den uppdaterade layouten fördelen aL det är läLare aL överskåda vilka glassorter 
som  finns  =llgängliga,  sam=digt  som  människor  med  rörelsehinder,  som  t.ex.  rullstolsburna,  läL  kan 
överskåda =llbehör och glassorter. 

Layouten i  övrigt är väl genomtänkt och visualiserar det valda  konceptets idéer och grundtankar, även Galna 
Glassen tror på enhetens u]ormning. Den nya layouten presenteras i figur 2.4.29.

Nästa steg blir aL färdigställa enheten som en fullständig 3D‐modell med räL dimensioner och materialval.

Figur 2.4.27. Uppdaterad layout utan serveringsgolv och med raka hörn.

Figur 2.4.28. Gasdämpare.
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Figur 2.4.29. Uppdaterad layout.
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2.5 Fas 5: Dimensionerad layout
För aL  kunna =llverka enheten måste konstruk=onens lösningar och dimensioner bestämmas. Genom aL 
noggrant  bygga  upp  hela  enheten  med  dess   komponenter  i  CAD‐programmet  Creo  fås   både 
presenta=onsmaterial och ritningar.

Processen börjar med aL de komponenter med redan helt givna måL först skapas som enskilda parter,  för 
aL sedan bygga upp resten av CAD‐modellen kring dessa. Alla parter sammanfogas sedan i en assembly och 
skapar den färdiga enheten. För aL begränsa detaljnivån görs vissa förenklingar vid infästningar och beslag.

2.5.1 Bestäm dimensioner och lösningar
De dimensioner och lösningar som bestämdes i den preliminära layouten ska måLsäLas, färdigställas samt 
modelleras med  lämpligt  material.  Den  tänkta  konstruktören  kommer  i  deLa skede  konsulteras  för  aL 
säkerställa aL alla komponenter kan monteras och konstrueras i den =llgängliga maskinparken. 

Komponenterna  presenteras med  måL  och  material,  samt  om  de  köps   in,  sponsras  eller  =llverkas.  En 
kostnadsberäkning  skapas  sam=digt  och  ger  eL  preliminär  pris  på  enheten.  Eventuellt  kan  budgeten 
överskridas, och gör aL vissa besparingar och förenklingar bör genomföras.

Se bilaga 2.5.1 för inköpslista och prislista för alla komponenter.

Inköpta komponenter
Vissa komponenter finns redan i önskat u]örande och =ll en överkomlig kostnad och köps därför in. En del 
komponenters  =llverkning  kräver  även  väldigt  dyr  specialutrustning,  exempelvis  de  vakuumlimmade 
sandwichpanelerna och de strängpressade aluminiumlisterna. 

Väggar och tak

Väggarna och taket består av två aluminiumskivor, 1,5 mm tjocka, med  eL  distansmaterial mellan dessa. 
Distansmaterialet  är  en  cellplast  ‐  polyuretan,  vilken  bildar  en  22  mm  tjock  skiva.  Aluminiumskivorna 
vakuumlimmas sedan på distansmaterialet och skapar en stark och läL konstruk=on. Materialet blir således 
även isolerande, och gör aL enheten inte blir för varm aL arbeta i. 

De olika  sek=onerna =ll  enheten måLbeställs och ändarna i de olika väggelementen förstärks  av =llverkaren 
med  hjälp  av  rektangulära stålrör,  vilket  gör aL  infästningen blir stabil och hållbar,  vidare  kan beslag  vid 
behov kan skruvas fast vid dessa ytor. 

Golv

Golvet är  självbärande och  består  av  eL  sandwichmaterial  förstärkt med  fyrkantsrör  i  stål. Dessa balkar 
används  dels  som  förstärkare  och dels  som  infästningspunkter  när  golvet  monteras på  vagnen.  Översta 
lagret  av  golvet  är  en  ytbehandlad  9  mm  tjock  plywoodskiva   och  kan  vid  behov  täckas  av  en  enkel 
plastmaLa för enklare rengöring och som skydd. Nästa lager består av polyuretan, medan boLenlagret är av 
1 mm tjock plast. 

Även golvet måLbeställs.

Aluminiumprofiler

Väggar och tak behöver tätas med en  list för aL undvika  aL fukt tränger  in i materialet.  Listerna fungerar 
även  som  monteringsbeslag.  De  är  =llverkade  i  aluminium  och  strängpressas  för  aL  få  sin  profil,  där 
tjockleken varierar från 1 mm =ll 3 mm beroende på användningsområde. 

Alla lister limmas fast vid montering.

De profiler som kommer användas i enheten är följande:
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• Golvlisten som illustreras i figur 2.5.1 skyddar dels golvmaterialet och chassiet mot väta och smuts från 
marken men fyller även en este=sk  funk=on då den täcker skarven mellan golv och chassi. Listen är på 
140 x 40 x 3 mm.

• Kantlisten,  figur  2.5.2,  är  en  enkel  U‐list  som  siLer  monterad  på  kortsidorna, men  även  på ytor  där 
material behöver stängas in och skyddas. MåLen är 43 x 30,5 mm, med godstjockleken 2,5 mm.

• Hörnlist,  figur  2.5.3,  är  en  större  list  som  sammanfogar  väggar  och  tak  och  fungerar  även  som  en 
förstärkning.  MåLen är 93 x 93 mm med godstjockleken 2,5 mm.

• Gångjärnslisten som används visas i figur 2.5.4. Listen består av två aluminiumprofiler som hålls samman 
av  en  robust  gummilist. Med  hjälp  av  gummits elas=citet kan gångjärnet  vridas och gummit skapar på 
samma gång en tätning mot väta, vilken är den stora fördelen jämfört med eL vanligt gångjärn.

Figur 2.5.1. Golvlist.

Figur 2.5.2. Kantlist.

Figur 2.5.3. Hörnlist.

Figur 2.5.4. Gångjärnslist.
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• Dörrlist används vid montering av dörrar och luckor för aL skapa en tätning och på så säL undvika läckage 
och visas i figur 2.5.5. Den är uppbyggd så samma säL som kantlisten med skillnaden aL den har en extra 
kant som är klädd med en gummilist. MåLen är 30,5 x 68 mm, med godstjocklek 2,5 mm.

• En betydligt mindre list är L‐profilen som siLer monterad på frontväggen, figur 2.5.6. MåLen är 15 x  15 
mm, med godstjocklek 1,5 mm.

• HörnkaloLen binder ihop hörnlisterna och visas på bild 2.5.7. MåLen är på 93 x 93 mm, med höjd på 180 
mm och godstjocklek på 2,5 mm.

Gångjärn till dörr och sidor

De gångjärn som kommer användas =ll sidoväggarna  och bakdörren är gjort  i polerat ros]riL stål och har 
dimensionerna 85 x 180 mm. En bild av gångjärnet visas i figur 2.5.8.

Figur 2.5.5. Dörrlist.

Figur 2.5.6. L‐list =ll frontskiva.

Figur 2.5.7. HörnkaloL.

Mobil försäljningsenhet - en produktutvecklingsprocess

70
Christer Engberg & Kristoffer Nordman
2011 Linköpings Universitet



Gasdämpare

De gasdämpare som kommer användas för aL hålla  uppe fronten är 582 mm långa i  u]ällt läge, och klarar 
temperaturer på ‐30° C =ll  +80° C. Enkla beräkningar som kan ses  nedan visar aL kraWen som erfordras på 
en gasdämpare är runt 387 N. Den gasdämpare som är rimlig aL användas är därför en på 500 N. Bild på 
denna i monterat =llstånd visas i figur 2.5.9. 

Vikten på sandwichmaterialet är 110 kg/m3 och volymen för A(den nedre frontdelen) är 0,05 m3 och för 
den  stora  skivan  B  är  volymen  0,09 m3.  Vikten  för  listerna  ligger  på  0,8  –  1,7  kg/m  och  har  därför 
uppskaLats =ll 1,2 kg/m, dessa har en total längd på cirka 20 m, där 10 m placeras  i  masscentrum för B och 
10 m i masscentrum för A. 

Med denna informa=onen ges uträkningen för kraWen F:

Figur 2.5.8. Gångjärn.

Figur 2.5.9. Gasdämpare, monterade.

Figur 2.5.10. Momentberäkning.
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Elsystem

Alla komponenter kring elsystemet köps in och monteras av behörig elektriker. Systemet börjar med eL CEE‐
intag  och  =llhörande  adapter  för  enkel anslutning  =ll  extern  el på  vagnens utsida,  se  bild  2.5.11.  DeLa 
väggintag placeras framför hjulhuset på vagnens baksida.

DeLa intag kopplas =ll en personskyddsbrytare, se bild 2.5.11, vilken placeras sedan i  eL skyddande elskåp 
med en s.k. DIN‐skena för enkel infästning, figur 2.5.11. DeLa skåp kan enkelt kompleLeras med elmätare 
eller huvudströmbrytare med DIN‐infästning. Från brytaren dras sedan el =ll lysrörsarmatur, se figur 2.5.11, 
och  =ll  två  utanpåliggande  dubbla   vägguLag  för  inkoppling  av  kyl,  frys  och  exponeringsfrys.  Till 
lyrsrörsarmaturen =llkommer en utanpåliggande strömbrytare.

Trafiksäkerhetsutrustning

EWersom enheten ska framföras på svenska vägar måste vissa komponenter gällande trafiksäkerheten köpas 
in och monteras, allt enligt transportstyrelsens regler  för  eWerfordon (Fordon  som får framföras i max  30 
km/h). 

De komponenter som behövs är följande:

• Två röda posi=onslyktor bak.
• Två röda reflexanordningar bak.
• Orangegula sidomarkeringsreflexer för sken åt sidan
• Två vita reflexer fram=ll.
• Skylt för långsamgående fordon (LGF‐skylten), vilken ska vara typgodkänd och placeras bak=ll och utanpå 
fordonet med en av triangelns spetsar uppåt. Lägsta höjdplacering är 0,6 m och högsta  är 1,8 m, mäL 
från marken och =ll LGF‐skyltens nedre del. 

• Två körriktningsvisare med orangegult ljus.  

Rengöringsutrustning

Rengöringsutrustningen, se figur 2.5.12, består av  en vaLendunk på 10 liter med =llhörande ställning,  se 
avsniL ”Ställning =ll vaLendunk” under ”Egen=llverkade komponenter”. Dunken placeras  ovanför en diskho, 

Figur 2.5.11. Komponenter =ll elsystem. Ovan från vänster: CEE‐intag, adapter, 
personskyddsbrytare, elskåp. Under: lysrörsarmatur. Bilderna är från inköpsplatserna.
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som köps in från och monteras på en bänkskiva och i  eL skåp från IKEA. Handfatet är av ros]riL stål och har 
diametern 300 mm och djupet 150 mm invändigt, medan skåpet är 400 x 400 x  800 mm och =llverkat av 
spånskivor täckta  av melaminfolie.  Inu=  skåpet placeras en avloppsdunk  på 25  liter. Mellan  diskhon och 
dunken dras en enkel gummislang.

Lås

På dörren monteras eL enkelt husvagnslås som visas i figur 2.5.13. DeLa har en smidig montering och en 
enkel funk=on då yLerdelen endast placeras i eL förborrat hål och på insidan skruvas den fast i den andra 
halvan. 

Fronten  och sidoväggarna låses genom  aL sidorna först  fälls  in och  däreWer viks fronten ner och  täcker 
sidans list. När sidan och fronten är stängda låses  de enkelt ihop men eL excenterlås som visas i figur 2.5.14 
nedan.

Figur 2.5.12. Rengöringsutrustning.

Figur 2.5.13. Husvagnslås =ll dörren.
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Sponsrade komponenter
Livsmedelsleverantören väljer oWast aL sponsra  sina kunder med vissa komponenter eWersom de gärna vill 
ha  kvar  företag  som  kunder,  samt  för  aL  via  logotyper  på  dessa  komponenter  marknadsföra  sig  hos 
allmänheten. Så även i deLa fall, då glassleverantören väljer aL sponsra med kylar och frysar. Dock pågår 
förhandlingar med leverantören inför sommaren 2011, så exakta  vilka vitvaror som ska användas  i enheten 
är ej bestämda.

Kyl

Kylens märke är inte bestämd, men är av samma slag  som den som används i 3D‐modellen. Kylen passar 
under försäljningsdisken och är ca 500 mm bred och djup.

Frys

Frysen är ej bestämd, men en med räL volym , 300 L, används i 3D‐modellen. 

Exponeringsfrys

Exponeringsfrysen  är  ej  bestämd, men  en  befintlig  variant med plats  för  4  glasstråg  har  används  i  3D‐
modellen.

Kyld bänkskiva

På grund av sekretess  kan mer info  kring  den  kylda bänkskivan inte medges, men en bänkskiva med  räL 
måL används i 3D‐modellen.

Egentillverkade komponenter

Tillbehörsställning

Istället för aL göra en låda =ll =llbehören kommer en ställning konstrueras av kvadra=ska konstruk=onsrör i 
ros]riL stål, med måLen 25 x 25 mm och godstjocklek 1,2 mm. Se figur 2.5.15 för 3d‐bild och bilaga 2.5.2 
för ritning. Tillbehörsställningen har plats för 18 st =llbehörsbehållare med måLen 176 x 108 x 100 mm.

Sex  stycken rör placeras vågräL och parallellt med  eL mellanrum  som motsvarar  en =llbehörsbehållares 
längd. De två vänstra rören är  längre än de fyra högra då det ska vara tre extra behållare på yLerkanten. 
Rören hålls  ihop med en plåt  som svetsas på yLerkanten och en som  svetsas  på ovansidan. Ramen hålls 
uppe med hjälp av fyra ben som svetsas fast på en benställning. 

Figur 2.5.14. Excenterlås =ll fronten och sidorna.
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Benställning till tillbehörsställning och glassbehållare

Benställningen görs av likadana kvadra=ska ros]ria rör  som =llbehörsställningen. Ställningen är gjord  som 
eL ramverk med sex ben och stag mellan dessa, se figur 2.5.16 för 3D‐bild och bilaga 2.5.3 för ritning.

De nedre stagen siLer  på en höjd av 150 mm och på dessa placeras en  hylla  gjord av 1 mm  ros]ri plåt. 
Hyllan  behövs  eWersom  det  enligt  Livsmedelsverket  inte  är  =llåtet  aL  förvara   livsmedelsbehållare eller 
motsvarande direkt på golvet. På denna kan bland annat avloppsdunken ställas, och förutom lagerutrymme 
ger hyllan även extra stabilitet i benstommen. 

Livsmedelsskydd till tillbehör och glass

Livsmedelsskyddet  består  av  4  st,  5 mm  tjocka,  polykarbonatskivor  som  limmas  ihop.  Polykarbonat har 
liknande egenskaper  som akrylplast  (plexiglas),  men  har  betydligt  högre  slagseghet,  är  okrossbart  samt 
självslocknande vid brand, och är därmed en bäLre kandidat.

MåLen på skyddet är 1625  x  400 x  400 mm.  Komponenten är förutom  livsmedelsskydd även tänkt  som 
avlastningsyta =ll serverings=llbehör,  såsom bägare,  serveLer och  liknande.  Se figur 2.5.17  för figur  och 
bilaga 2.5.4 för ritning.

Figur 2.5.15. Tillbehörsställning.

Figur 2.5.16. Benställning.

Figur 2.5.17. Livsmedelsskydd.
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Ställning till vattendunk

VaLendunken måste placeras ovanför handfatet och sam=digt vara löstagbar vid påfyllningsbehov. Genom 
aL bocka tunna runda  profilstavar kan en enkel och prak=sk hållare skapas. Denna hållare svetsas sedan på 
en plaLa som kan monteras på väggen. Se figur 2.5.18 för 3D‐bild och bilaga 2.5.5 för ritning. 

Hållaren har  låga  sidor  för  aL  vid  placering  av  vaLendunken minska  lyWhöjden för  personalen,  samt  en 
högre  framsida för  aL  stabilisera dunken. Ställningen har en plaLa på baksidan där  rundstavarna svetsas 
fast, denna plaLa monteras sedan på väggen av försäljningsenheten. 

Spillränna 

En spillränna konstrueras för aL personalen snabbt ska kunna skrapa bort överbliven glass och spill från den 
kylda bänkskivan. Spillrännan är en U‐formad ränna, =llverkad av 1,2 mm ros]ri plåt, med lutning mot eL 
utlopp i dess ena  ände. Utloppet leder sedan ner =ll en avloppstank via  en slang. I båda ändar av spillrännan 
har två plåtar med samma tjocklek som rännan svetsas fast.

Till U‐formen =llkommer eL stänkskydd, vilket siLer mellan rännan och personalen. Stänkskyddet är =ll för 
aL  leda ner spillet i rännan och på så säL underläLa arbetet och skydda kläderna för personalen. Se figur 
2.5.19 för 3D‐bild och bilaga 2.5.6 för ritning på spillrännan.

Rännan monteras löst på två stycken U‐formade fästhakar som i sig siLer monterade på bänkskivans fästen. 
Vid montering glider rännan in 10 mm under bänkskivan för aL förhindra aL spill läcker ner på golvet. 

Figur 2.5.18. Ställning =ll vaLendunk.

Figur 2.5.19. Spillränna.
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2.5.2 Skapa en grafisk beskrivning

Glasstation
Glassta=onen  består  av  flera  olika  komponenter,  där  den  kylda  bänkskivan,  glassboxen  och 
=llbehörsställning  =llhör  glassblandningsprocessen.  Till  dessa kommer  komponenter  som  benställningen, 
som enbart är =ll för aL hålla =digare komponenter på plats, spillrännan och varuskyddet, se figur 2.5.20 för 
bilder och bilaga 2.5.7 för ritning.

EWersom många olika komponenter ska  skapa en helhet har stor vikt  lagts på aL  skapa jämna övergångar 
mellan dessa.  Både  för  aL  ge  eL  snyggt  intryck,  och  för  aL  göra  enheten  läLstädad. Exempelvis  ligger 
=llbehörsställningen och  glassboxen  på exakt  samma höjd  och har  eL  gemensamt varuskydd.  Vidare är 
bänkskivan integrerad i dessa, för aL på så säL minska hörn och uts=ckande komponenter. 

Frontvägg
Fronten  på vagnen  kommer  byggas upp  av  två  skivor  av  sandwich‐material. Skivorna  monteras med  en 
aluminiumprofil på varje ändkant. Överst och mellan skivorna siLer en gångjärnslist som möjliggör öppning 
samt tätar fronten. På sidorna  siLer en tätningslist som omsluter kantlisten på  sidoväggen och medför på så 
säL tätning i hörnen. 

När frontväggen ska öppnas görs det först med handkraW då den nedre delen fälls upp. Denna fästs  med eL 
luckstopp som  låser reklamskylten i uppfällt läge. Nästa steg är aL fälla upp den stora delen och då deLa 

Figur 2.5.20. Glassta=on.
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moment u]örs  fås  hjälp av gasdämpare som pressar upp luckan. När hela fronten sedan är i siL toppläge 
siLer den på plats med dels gasdämparna och dels av eL extra säkerhetsstag som fälls ut i samband med aL 
luckan fälls  upp. Säkerhetsstaget är  tvådelat med en  rota=onsaxel på miLen och fästs  ihop med en sprint 
vid uppfällt läge. Figur 2.5.21 illustrerar fronten i både uppfällt läge med gasdämpare och säkerhetsstag, och 
nedfälld. Bilaga 2.5.8 visar ritning på frontväggen.

Figur 2.5.21. Frontvägg. Övre raden: Uppfälld läge. 
Nedre raden, från vänster: Hopfälld enhet och närbild på gasdämpare i uppfällt läge.

Figur 2.5.22. Luckstopp.
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Sidoväggar
Sidoväggarna har =ll syWe aL göra  enheten luWigare och mer välkomnande, och om plats  ges kan dessa stå 
u]ällda  vinkelräL från enheten för  aL göra mer  reklam. För  aL  göra dessa u]ällbara monteras gångjärn 
enligt figur 2.5.23, vilka kan vridas 180 grader. Dessa gångjärn är betydligt billigare än gångjärnslisten som 
används  på fronten och gångjärnslisten kan dessutom inte vridas  så långt som erfordras på sidorna. Se figur 
2.5.23 för helt öppen sidovägg, samt bilaga 2.5.9 för ritning.

Sidoväggarna tätas sedan med tätningslister och på framkanten en hörnlist som kläms fast av  fronten.   Se 
figur 2.5.21, övre raden, för sidoväggar i u]ällt läge, samt figur 2.5.21, nere =ll höger för hopfällt läge.

Framsida till försäljningsdisk
Sidoväggarna och frontväggen =ll försäljningsdisken ses i figur 2.5.24. Dessa består av en 6 mm MDF‐skiva 
som målas för aL få en vätsketålig yta  men även för aL ge eL este=skt bra intryck. I överkant monteras en 
tunn L‐list i aluminium som har =ll syWe aL skydda kanten, men även aL ta bort det mellanrum som bildas 
mellan väggen och  glasställningen  respek=ve arbetsbänkar.  Bak=ll monteras  sidoväggarna  fast  i  vagnens 
fasta vägglister med eL enkelt skruvförband. Liksom överkanten monteras nederdel samt framkant med en 
L‐list som först fästs i golvet och i hörnstolpen och sedan skruvas fast i skivan.

Figur 2.5.23. Sidoväggar.

Figur 2.5.24. Framsida =ll försäljningsdisk.
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3. Avslutning
3.1 Resultat

3.1.2 Försäljningsenhet
Vagnen har  fåL eL öppet och välkomnande utseende, och med hjälp av stora logotyper kan företaget läL 
kännas  igen.  EWersom  sidoväggarna  kan  vridas  180  grader  blir  möjligheten  =ll  anpassning  eWer 
försäljningsytan väldigt läL, och skapar maximal exponering för varje =llfälle. 

Stötskydd  och  på  så  säL  ökad  livslängd  för  enheten  skapas  genom  aL  alla  hörn  och  kanter  täcks  av 
aluminiumlister. Tillsammans med sandwichmaterialet skapas således en både läL och stabil konstruk=on, 
utan direkt svaga punkter. 

Se figur 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 och 3.1.4 för fler bilder på vagnen.

Figur 2.5.25. Försäljningsenheten.
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Figur 2.5.26. Försäljningsenheten.

Figur 2.5.27. Försäljningsenheten.
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Figur 2.5.28. Försäljningsenheten.
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3.1.3 Återkoppling till krav/önskemål
Målet  med  examensarbetet  har  varit  aL  ta  fram  eL  koncept  på  en  mobil  försäljningsenhet  =ll  Galna 
Glassen.  EWer  aL  ha  startat  en  framgångsrik  affärsidé  är  ambi=onen  aL  mobilisera  försäljningen  =ll 
fes=valer och event.

Produktutvecklingsprocessen började med en  konstruk=onskriterielista som  lades =ll grund  för resten av 
projektet,  se  tabell 2.1.1. Denna skapades u=från de  krav  och önskemål som givits  av  uppdragsgivaren. 
Konstruk=onskriterielistan  används  i  resultatbeskrivningen  för  aL  bocka  av  aL  de  vik=gaste  kraven  och 
önskemålen uppfyllts. 

Försäljningsenheten har eL, =ll det yLre, tradi=onellt utseende för en försäljningsvagn, se figur 3.1.1. DeLa 
då det  visat  sig  vara  den  bästa  lösningen  och  aL  det  inte  heller  finns någon  anledning  aL  göra  något 
revolu=onerande med den externa designen. Sam=digt är en konven=onell vagn med raka hörn och plana 
ytor det absolut enklaste och billigaste säLet aL bygga en enhet på, och enhetens utsida har därför även 
u]ormats för  aL klara budgetkravet. De yLre måLen är eL krav och är saLa enligt de hyrutrymmen som 
finns =llgängliga på fes=valer, 3 x 3,5 meter. 

En vagn som inte transporteras med högre has=ghet än 30 km/h har mindre krav gällande trafikregler än en 
som  färdas över  30  km/h. Dessa regler är väldigt  svåra  aL anpassa  vagnen =ll  i och med den löstagbara 
dragbommen, och då det  inte finns några krav utan bara önskemål på aL enheten ska förflyLas i en viss 
has=ghet kommer den aL åka i maximalt 30 km/h. 

Under transporten håller frysens isolering kylan inne, men för aL garantera aL glassen håller sig kall måste 
frysen vara igång före transporten.

Insidans u]örande har helt designats  för  aL  passa  de mål  som  är  saLa,  och  för  aL  skapa eL  op=malt 
arbetstempo och kundflöde.  Utrymmet är  anpassat så aL endast  de nödvändigheter som har  önskats av 
uppdragsgivaren  får  plats  och  deLa  är  enligt  kravlistan uppfyllt.  Dessa  komponenter  är  bland  annat  en 
frysbox med plats  för 300 liter glass och en kyl för förvaring av bär och dyligt. Andra vik=ga komponenter 
som står med på listan är 24 stycken =llbehörsbehållare samt en kyld bänkskiva i granit. Dessa komponenter 
är  liksom det övriga utrymmet ‐  golv och bänkar ‐  u]ormat så aL personalen, bestående av två personer, 
har en så arbetsvänlig miljö som möjligt. 

För aL göra så  mycket reklam som möjligt har alla  stora ytor utnyLjats =ll  aL placera ut företagets logotyp. 
Den största och mest iögonfallande reklamen siLer på frontens uppfällbara tak, som dessutom fyller syWet 
aL skydda kunder mot regn. 

VaLenförsörjning och spillhantering står på konstruk=onskriterielistan och dessa anses  behandlade. Istället 
för aL ha eL avlopp och  rinnande vaLen  förvaras vaLen i dunkar och spillet likaså. Dessa dunkar har en 
storlek som gör det möjligt även för en fysiskt svagare person aL förflyLa dem. 

Installa=ons=den är saL =ll en =mme, men för den färdiga produkten är denna =d närmare 30 minuter, då 
enhetens luckor och dörrar endast behöver öppnas och enheten kopplas =ll strömförsörjning, innan varor 
kan placeras på räL platser
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3.2 Diskussion
När produktens lösningar är bestämda och resultatet motsvarar kravlistans förväntningar finns det utrymme 
aL diskutera produkten och även projektgången. EWersom produkten ej ännu =llverkats kan dessa tankar 
och funderingar användas när eventuell produk=on säLer igång.

Metodgranskning
Produktutvecklingsprocessen används normalt =ll tekniska  produkter där många olika varia=onsmöjligheter 
finns, men  i  deLa projektet  har  den  varit  =ll   nyLa  då  den  tvingat  fram  reflek=on  och  itera=on.  Även 
utveckling  av  koncept och placering  av komponenter har underläLats genom gedigen utvecklingsprocess. 
En stor fördel med aL noggrant gå genom processen är aL en helhetsbild fås och en bäLre överblick över 
projektet.

Kostnadseffektivitet
En liten budget har geLs =ll försäljningsenheten, deLa eWersom företaget vid projektstarten var ganska litet 
och rela=vt nystartat, och på så  vis ej öppet för stora investeringar. Målet har genomgående varit aL på eL 
så  enkelt  och  ekonomiskt  säL  skapa en  lösning  som  är  hållbar  och  aLrak=v  för  både  företaget och  de 
möjliga kunderna. 

EWersom  projektet  ej  innefaLar  arbetskostnader  vid  =llverkning  av  enheten  har  först  och  främst 
kostnadseffek=va komponenter fåL väljas in. Dock har även  stora ansträngningar  lagts på aL få en enhet 
som ska vara enkel, och på så säL billig, aL konstruera.

Vissa  komponenter  har  därmed  gåL  igenom  flera  steg  av  förenkling,  exempelvis  framsidan  =ll 
försäljningsdisken.  Denna del  var  först  tänkt aL  även ha  eL  nedfällbart  golv  samt  rundade  hörn.  Dessa 
lösningar  förenklades  =ll  aL  en  enkel   skiva   skulle  fungera  som  eL  nedfällbart  däckskydd.  Även  denna 
lösning blev förenklad, och slutresultatet  blev en enkel  fast monterad skiva, helt utan  fällfunk=oner.  Alla 
förenklingarna  genomfördes med mo=veringen aL föregående lösnings  funk=on ej vägde upp kostnaden för 
denna.

Dock  har  aluminiumprofiler  och  sandwichpaneler  =ll  enhetens  golv,  tak  och  väggar  valts  ur  en  dyrare 
prisklass, med mo=veringen  aL  dessa  komponenter oavseL  prisklass har  rela=vt  högt  inköpspris  och  är 
komplicerade aL ersäLa. Dessa två punkter gör aL både paneler och profiler bör ha en längre livslängd än 
hela försäljningsenheten.

Unikhet
EWer aL  sista  spiken i  CAD‐kistan är  spikad kan det konstateras  aL  när  en nyskapande och  rolig  idé går 
igenom verklighetens  galler och grindar skapas oWa något realis=skt och nästan befintligt. Enheten har dock 
eL antal idéer som inte finns på marknaden. De stora sidodörrarna och den helt fällbara  frontskivan är båda 
unika för försäljningsvagnar.

Försäljningsenhetens  skyltar  och  dörrar  ger  enheten  eL  utseende  som  klassas   som  skrikigt  och 
överdimensionerat. Dock passar dessa skyltar in i företagets reklamanda och även i den miljön de ska vistas, 
eWersom konkurrensen om kunderna på  =llfälliga event är hård. Sam=digt är lösningen eL enkelt och billigt 
säL aL använda enhetens befintliga ytor =ll något krea=vt och användbart. 

Brister och begränsningar
En  stor  begränsning  har  varit  totalmåLen  på  enheten.  EWersom  fes=valområden  har  givna   måL  på 
försäljningsytorna måste dessa tas  hänsyn =ll.  DeLa har  bland  annat medfört aL  taket för kund  inte kan 
s=cka  ut  för  långt  då  det  sträcker  sig  utanför  området.  De  huvudsakliga  anledningarna  =ll  aL 
försäljningsytans måL är så strikta är aL enheten har grannar som ska stå in=ll samt aL utryckningsfordon 
ska kunna köra framför  försäljningsenheterna. En brist i enheten är  aL den  inte  får transporteras  i högre 
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has=ghet än 30 km/h. DeLa på grund av aL färre regler behöver följas men framförallt för aL dragkroken 
ska vara avtagbar. 

Förbättringar
Frysens form och storlek har  visat sig göra den både svårplacerad och vital i u]ormningen av  vagnen, då 
passager  för  personal  måste  tas   hänsyn  =ll.  Genom  aL  placera  den  bakom  kassan  och  inte  nära 
glassta=onen minimeras förhoppningsvis  dess inverkan på personalens rörelsemönster, eWersom rörelserna 
vid kassan oWast endast handlar om armrörelser, medan glassblandningen kan innebära större förflyLningar 
för personalen. 

Eventuellt  kunde  försäljningsdiskens  blivit  något  kortare,  vilket  hade  minskat  frysens  inverkan  på 
personalens golvytor.  Dock  hade deLa troligen  hindrat möjligheten  aL  maximera försäljningen  vid  högt 
tryck, eWersom antalet kunder som sam=digt kan serveras hade minskat. Då enheten använts några gånger 
och en mer noggrann åtgångskalkyl  gjorts kan det tänkas aL frysen kan bytas  ut mot en större eller mindre 
modell, alterna=vt flera frysar för läLare placering. 

En annan tanke är aL arbetssta=onen kan delas upp i två delar så aL personalen har en varsin sta=on och 
på så vis inte stör varandra.

Framtida produktion
Inför produk=onen behövs en lokal  som kan =llhandahålla alla tänkbara verktyg och hjälpmedel. Dock är de 
flesta monteringsmomenten  inte  av  en  komplicerad  natur  då =ll  exempel  väggarna  och  listerna limmas 
ihop.  Skivorna   =ll  väggar,  golv  och  tak  är  beställda  i  räL  måL  med  förstärkningar  i  hörnen  så  aL 
monteringen kan  ske på eL starkt och säkert säL. Det som kräver  lite mer kunskap och erfarenhet är aL 
bygga =llbehörsställningen då den ska svetsas ihop. Utöver deLa är det endast enklare monteringsmoment 
där endast otympligheten är eL bekymmer. EWersom uppdragsgivaren är eL rela=vt nyL företag finns inte 
en stor budget aL förbruka och deLa var en genomgående tanke i projektet. Alla  lösningar har gjorts enkla 
och på det billigaste viset sam=digt som kvalitet och säkerhet inte tummats på.

Underredet  som köps  in är från en husvagn och på den monteras golv, väggar och tak  som består av  eL 
sandwichmaterial   som  är  både  starkt  och  läL.  För  aL  hålla  ihop  väggarna  med  tak  och  golv  används 
aluminiumprofiler som är avsedda för syWet. Sammanfogning sker med lim, vilket är en metod som under 
räL förutsäLningar är motsvarande lika starkt som svetsning.
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Bilagor
Bilaga 2.4.1: Layoutkollage
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Bilaga 2.5.1: Inköpslista

Namn KvanItet Inköpsplats á pris Totpris: Kommentar
Vagn
Vagn 1 st Begagnad ~15 000kr 15 000krUngefärligt pris

Sandwichmaterial
Väggar och tak 26 m2 Kenpo Sandwich AB 550 kr/m2 14 300krFörstärkta ändar
Golv 6 m2 Kenpo Sandwich AB 800 kr/m2 4 800krSjälvbärande

AluminiumprofilerAluminiumprofiler
Gångjärn stora 6 st Alu‐S AB 116 kr/st 696krTill dörr och sidor
Gångjärn tätat 6 m AB Kaross=llbehör 1735 kr/3m 3 470krTill front
Golvlist 10 m Tibnor 77 kr/m 770krL‐profil, 140x40x3
Ändlist 11,5 m Alu‐S AB 81,50 kr/m 937krU‐profil
Hörnlist 15 m Alu‐S AB 192 kr/m 2 880krKvartscirkel profil
Tätningslist 14 m Alu‐S AB 215,50 kr/m 3 017krProfil och tätlist =ll öppningar
Hörnkåpa 4 st Alu‐S AB 150 kr/st 600kr
Aluminiumprofil L 13,5 m Tibnor 6,74 kr/m 91kr15x15x1,5mm
Hörnstolpar 4 m Tibnor 27,88 kr/m 112kr40x40x2mm

FörsäljningsfrontFörsäljningsfrontFörsäljningsfrontFörsäljningsfrontFörsäljningsfrontFörsäljningsfront
MDF‐skiva 6mmx5 m2 K‐rauta 159 kr/2,88m2 318kr
Sprayfärg 1 st Biltema 59,90 kr/st 60krYtskyddande

Övrigt
Lim, Sikaflex 221 5 st bldshop.se 99,74 kr/st 499krUppskaLad mängd som går åt
Luckstopp 2 st Biltema 149 kr/st 298kr
Gasdämpare 2 st AB Kaross=llbehör 367 kr/st 734krTryckande, 500 Nm
Extra stag, ex plaLjärn 2 m Tibnor 6,66 kr/m 13kr12x3mmm stål
Stödben 4 st campnet.se 529 kr/st 2 116kr
Bänskiva 2 m K‐rauta 895 kr/3m 895krSpill över: 1 m
Excenterlås 2 st Biltema 49,90 kr/st 100kr
Husvagnslås 1 st Campingstore.se 420 kr/st 420kr

Livsmedelsskydd, Illbehörs‐ och glassbehållare samt benställningLivsmedelsskydd, Illbehörs‐ och glassbehållare samt benställningLivsmedelsskydd, Illbehörs‐ och glassbehållare samt benställningLivsmedelsskydd, Illbehörs‐ och glassbehållare samt benställningLivsmedelsskydd, Illbehörs‐ och glassbehållare samt benställning
Kvadra=skt rör 17,5 m Tibnor 97 kr/m 1 698kr25x25xx1,2mm, ros]riL
Polykarbonatskiva 1,62 Akriform Plast AB 557 kr/m2 902kr
Plåt 1 m2 Tibnor 381,6 kr/m2 382kr1,0mm tjock, ros]riL

RengöringsutrustningRengöringsutrustning
VaLendunk 1 st Jula 149 kr/st 149kr10 L
Avloppsdunk 2 st Jula 149 kr/st 298kr25 L
Skåp 1 st IKEA 815 kr/st 815kr400mm breL
Diskho 1 st outdoorexperten.se 690 kr/st 690kr330mm diameter
Bänkskiva 0,5 m K‐rauta 0 kr/m 0krSpill från skiva
Dunkhållare 1,5 m Tibnor 3 kr/m 5krBockade stänger

Spillränna och hållareSpillränna och hållare
Plåt 0,2 m2 Tibnor 381,6 kr/m2 76kr1mm ros]ri plåt
Kvadra=skt rör 1 m Tibnor 97 kr/m 97kr25x25x1,2mm, ros]riL
Slang 0,5 m Biltema 29,90 kr/5m 30kr12 mm inv. diameter

ElkomponenterElkomponenterElkomponenterElkomponenterElkomponenterElkomponenter
CEE‐väggintag 1 st Jula 39 kr/st 39kr16A, 230V, IP44
Adapter =ll intag 1 st Jula 129 kr/st 129krCEE =ll shuko, inkl 5 m kabel
Elskåp 1 st Biltema 299 kr/st 299krMed DIN‐skena
Personskyddsbrytare 1 st Biltema 309 kr/st 309krMontering på DIN‐skena
Väggkontakt 2 st elonline.se 31 kr/st 62krUtanpåliggande
Strömbrytare 1 st elonline.se 18 kr/st 18krUtanpåliggande
Lysrörsarmatur 1 st Jula 299 kr/st 299kr2x36W, IP44
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TrafiksäkerhetsutrustningTrafiksäkerhetsutrustning
Reflexer, fram 2 st Conrad.se 25 kr/st 50kr
Reflexer, sida 2 st Conrad.se 25 kr/st 50kr
Reflexer, bak 2 st Conrad.se 25 kr/st 50kr
Posi=onsljus, bak 2 st Conrad.se 495 kr/set 495krIngår i set för 495 kr
LGF‐skylt 1 st Conrad.se 0 kr/set 0krIngår i set för 495 kr
Körriktningsvisare 2 st Conrad.se 0 kr/set 0krIngår i set för 495 kr

59 068kr
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Bilaga 2.5.2: Tillbehörsställning
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Bilaga 2.5.3: Benställning
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Bilaga 2.5.4: Livsmedelsskydd
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Bilaga 2.5.5: Ställning till vattendunk
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Bilaga 2.5.6: Spillränna
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Bilaga 2.5.7: Glasstation
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Bilaga 2.5.8: Frontvägg
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Bilaga 2.5.9: Sidovägg
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Bilaga 2.5.10: Öppen vagn
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Bilaga 2.5.11: Stängd vagn
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