
 

 

Utveckling av en basenhet för en 
eldstad 

Ett produktutvecklingsprojekt av en basenhet för en eldstad på uppdrag av 

Tentipi AB 

Development of a base unit for a fireplace 

A product development project of a base unit for a fireplace commissioned by 

Tentipi AB 

 

 

 

Jonsson, Christopher 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Högskoleingenjör Innovationsteknik och design 

MSGC21    22.5 Hp 

Handledare: Lennart Wihk 

Examinator: Leo de Vin 

2019-06-15 

Löpnummer: 46 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan avsiktligt lämnad tom för dubbelsidig utskrift. 

  



Sammanfattning 

Denna rapport sammanfattar examensarbetet som genomfördes av Christopher Jonsson för 

högskoleingenjörsexamen inom innovationsteknik och design på Karlstad Universitet. 

Examensarbetet gjordes på uppdrag av Tentipi där målet var att ta fram en ny konceptlösning 

på en modulär basenhet för en eldstad. Projektet genomfördes utifrån 

produktutvecklingsprocessen och designprocessens metodik och behandlar faserna 

projektstart, Förstudie, Produktspecifikationen, Konceptgenerering, Konceptval och Slutgiltig 

konstruktion.  

Tentipi är företag som grundades utifrån den traditionella samiska tältkåtans många 

användningsområden. Tältkåtorna säljs globalt över hela världen och används för en mängd 

olika former av arrangemang och event såsom företagsfester och bröllop. I tältkåtorna finns 

det en ventilationsöppning i toppen vilket ger möjlighet till att bruka en öppen eld eller kamin 

inne i tältkåtorna. Tentipi har två olika eldstadslösningar i dagsläget som inte täcker alla behov 

som kunderna har, och vill av denna anledning utveckla sortimentet för att möte kundernas 

ökade efterfrågan. För att möta kundernas behov på nya kreativa lösningar behövs ett utvecklat 

koncept tas fram med flera olika funktioner. 

För att ta fram ett koncept användes idégenereringsmetoden brainstorming med hjälp av en 

fokusgrupp. Olika frågor ställdes där fokusgruppen under en timmes tid fick lösa de olika 

frågeställningarna på post-it lappar. Idéerna sorterades och grupperades och bearbetades för 

att få fram väl grundade lösningsförslag. 

Resultatet för projektet är en hexagonformad basenhet där fyra ben gjorda av 2 mm tjocka 

rostfria rör skruvas på med hjälp av gängor. Benen kommer i två längder där den lägre är för 

matlagning. Lösningen är enkel att tillverka och passar olika målgrupper och event. 



Abstract 

This report summarizes the thesis conducted by Christopher Jonsson for a Bachelor of Science 

in Innovation Technology and Design at Karlstad University. The thesis was commissioned by 

Tentipi, where the aim was to develop a new concept solution for a modular base unit for a 

fireplace. The project was carried out based on the product development process and the design 

process methodology and deals with the phases: project start, preliminary study, product 

specification, concept generation, concept selection, and final design. 

Tentipi is a company that was founded on the many uses of the traditional Sámi tent. The tents 

are sold worldwide and are used for a variety of forms of events such as corporate parties and 

weddings. In the tent huts, there is a ventilation opening in the top which allows using an open 

fire or fireplace inside the tents. Tentipi currently has two different fireplace solutions that do 

not cover all the needs of the customers, and for this reason, wants to develop the range to 

meet customers' increased demand. To meet the customers' needs for new creative solutions, 

a developed concept with several different functions is needed. 

To develop a concept, the idea generation method was used brainstorming with the help of a 

focus group. Different questions were asked where the focus group during one hour had to 

solve the various issues on post-it notes. The ideas were sorted and grouped and processed to 

produce well-founded solutions. 

The result for the project is a hexagon-shaped base unit where four legs made of 2 mm thick 

stainless-steel tubes are screwed on using threads. The legs come in two lengths where the 

lower ones are for cooking. The solution is easy to manufacture and fits different target groups 

and events 
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1 INLEDNING 

Denna rapport redovisar examensarbetet ”Utveckling av en basenhet för en eldstad” som 

genomfördes av Christopher Jonsson vår terminen 2019. Projektet utfördes som 

examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik & design vid Karlstad 

universitet och omfattar 22.5 hp. Projektet genomförs på uppdrag av förteget Tentipi i Sunne. 

Den största delen av arbetet har genomförts på Karlstad universitet. Handledare för arbetet 

har varit Lennart Wihk och examinator var Leo De Vin. 

1.1 BAKGRUND 

Tentipi är ett svenskt företag som grundades 1989 i Moskosel, svenska Lappland. Företaget 

grundades utifrån den traditionella samiska tältkåtans många användningsområden. 

Tältkåtorna säljs globalt över hela världen och används för en mängd olika former av 

arrangemang och event såsom företagsfester och bröllop. I tältkåtorna finns det en 

ventilationsöppning i toppen vilket ger möjlighet till att bruka en öppen eld eller kamin inne i 

tältkåtorna. Tentipi har två olika eldstadslösningar i dagsläget som inte täcker alla behov som 

kunderna har, och vill av denna anledning utveckla sortimentet för att möte kundernas ökade 

efterfrågan. Dessa eldstäder är Bamse och Finnmark. Bamse lämpar sig bäst för uppvärmning 

och stämningseldning inne i tältkåtorna. Finnmarkshällen lämpar sig mer för matlagning i 

utomhusmiljö men fungerar även inne i tältkåtorna. För att möta kundernas behov på nya 

kreativa lösningar behövs ett utvecklat koncept tas fram med flera olika funktioner. Förutom 

ökat antal funktioner angående anpassning ska eldstaden även vara etiskt tilltalande för 

kunderna samtidigt som den ska passa in i formspråket hos företagets övriga produkter. En 

viktig faktor är även att produkten ska vara effektiv och logistisk att ta fram utifrån kostnad 

och miljö. 

  

Figur 1 Bamse.      Figur 2 Finnmarkshällen. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING/FRÅGESTÄLLNING 

En preliminär frågeställning formulerades i början av projektet. Denna baserades på 

uppdragsgivarens uppdragsbeskrivning. Den preliminära frågeställningen löd:  

”Hur kan en eldstad utvecklas med smarta konstruktionslösningar för att passa olika event 

och målgrupper?” 

Efter att förstudiens genomförande omarbetades frågeställningen om då djupare förståelse om 

problemområdet och ämnet erhållits. Problemanalysen kan ses i resultatdelen av rapporten. 

Efter färdig analys bestämdes frågeställningen till: 

”Hur kan en basenhet på en eldstad utformas så den är höj och sänkbar med fäste för 

inglasning?”. 

1.3 SYFTE 

Syftet med projektet är att utveckla en eldstadslösning som anpassas efter behovet av brukaren 

där den ska vara enkel att montera. Syftet med projektet är även att utveckla ett 

produktkoncept utifrån vetenskap, ingenjörsteknik och designmetodik samt att fördjupa 

kunskaperna inom projektarbete 

1.4 MÅL 

Lösningen som tas fram ska göra eldstaden mer mångsidig där den kan anpassas för olika typer 

av event. Projektet avser att: 

• Utveckla en eldstad som passar olika event. 

• Föreslå en lösning som gör eldstaden mer modulär. 

• Lösningen ska anses av uppdragsgivare, projektledare och handledare vara 

genomförbar. 

• Lösningen ska vara attraktiv för kund. 

• Lösningen som presenteras redovisas i form av konceptskisser samt visuella bilder i 

CAD. 

• Arbetet ska dokumenteras i en slutrapport. 

• Projektet beräknas innefatta 600 h och avslutas 28-05-2019. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet avgränsas till att omfatta produktutvecklingsprocessen fram tills att ett möjligt 

koncept arbetats fram. Slutprodukten är tänkt att presenteras i form av en CAD modell som 

visar hur produkten är tänkt att se ut och fungera. Projektet ska genomföras på ett ingenjör- 

och designmässigt arbetssätt enligt produktutvecklingsprocessens olika faser. 
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2 METOD 
Detta delkapitel avser att ge en överblick av den metodik och verktyg som tillämpas under 

projektet. Metodiken syftar till att ge ett tillförlitligt underlag för att skapa ett väl genomarbetat 

koncept. Etablerade metoder som lämpar sig väl för produktutvecklingsprojekt har tillämpats 

i så stor utsträckning som möjligt. Projektet har följt produktutvecklingsprocessens olika steg. 

I figur 3 beskrivs processens olika steg i form av ett pildiagram. 

 

Figur 3 Överblick av projektflödet. 

 

2.1 PROJEKTPLAN 

En projektplan skapas utifrån syftet att definiera den arbetsuppgift som ska lösas och vilka 

resurser som finns under arbetet. Det finns två varianter av modeller som kan tillämpas när en 

projektplan ska upprättas; stage-gate-modeller eller Agila modeller.  

Agila modeller är mer flexibla än stage-gate-modeller. De används främst då det är svårt att 

förutse vad som kommer att hända i projektarbetet. När en agil modell tillämpas sker allt 

arbete stegvis och iterativt, det vill säga att nya arbetsteg formuleras i takt med att projektet 

fortskrider och nya resultat växer fram. Stage-gate kan tillämpas när det tydligt framgår att 

projektarbetet kan delas upp i steg/gater. Det ska tydligt framgå vilka delmål som ska uppnås 

och hur beslut som ska fattas för att vid varje steg kunna gå vidare i projektet (passera gaten) 

(Johannesson et al, 2013). I detta projekt kommer stage-gate-modellen tillämpas. 

  

Projektstart Förstudie
Produkt-

specifikation

Koncept-
generering

Konceptval
Slutgiltig-

konstruktion

Utställning
Projektslut/

Rapport
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I projektplanen ska en bakgrundsbeskrivning av projektet genomföras utifrån den 

projektbeskrivning som finns. I bakgrundsbeskrivningen ska det framgå varför projektet 

startas, vad som föregår projektet och en lista på referensdokument som ligger till grund för 

projektplanen (Eriksson & Lilliesköld, 2013). 

I projektets mål ska det tydligt framgå vilka mål som finns med projektet, detta kan t.ex. vara 

att en produkt ska framställas eller ett visst resultat ska framgå i slutet av projektet. Projektets 

mål ska alltså vara mätbart i form av ett resultat (Eriksson & Lilliesköld, 2013). 

Organisationen kring projektarbetet beskrivs genom att en redogörelse vad alla inblandade i 

projektet har för arbetsuppgifter. Det ska även vara tydligt hur dessa individer ska kunna 

kontaktas (Eriksson & Lilliesköld, 2013).  

Projektmodellen har som uppgift att visa hur projektet kommer genomföras, projektets olika 

faser (milstolpar), samt vilka datum dessa ska faser ska vara klara för att påbörja nästa fas. 

Detta är en viktig del inom projektplanen då den beskriver hur projektet ska genomföras 

(Eriksson & Lilliesköld, 2013). 

En Work-Breakdown-Structure (WBS) tillämpas för att identifiera de funktionella aktiviteter 

som krävs för att identifiera, utföra och skapa projektets olika faser för att få en tidsuppfattning 

av projektet. WBS är ett arbetssätt där projektet bryts ner hanterbara faser. Genom att tillämpa 

en WBS ökar kännedomen om vad som ska genomföras i projektets olika delar (Eriksson & 

Lilliesköld, 2013). 

Utifrån den WBS som skapats underlättas arbetet med att utföra en övergripande tidsplan av 

projektet. Tidsplanen genomför med hjälp av den WBS som upprättats i form av ett gantt-

schema där de olika faserna planeras utifrån tid. Utifrån detta erhålls även en grafisk bild över 

projektets tidsplanering (Eriksson & Lilliesköld, 2013). 

En FMEA (riskbedömning) genomförs för att identifiera, klassa och åtgärda de risker som 

anses kunna påverka projektet. Sannolikheten att risken kommer inträffa och hur står 

påverkan det får på projektet klassas från en skala från ett till fyra. Utifrån detta kan ett risktal 

beräknas fram där de riskerna med höga tal prioriteras att få bort för att minimera att risken 

inträffar (Eriksson & Lilliesköld, 2013). Se bilaga 1 för den projektplan som upprättades för 

projektet. 
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2.2 FÖRSTUDIE 

Förstudien är en preliminär studie som sker i början av ett projekt. Under förstudien 

undersöks olika kompetensområden så att problemet som beskrivs i problembeskrivningen 

blir sett från olika infallsvinklar. Under förstudien ska även detaljerade beskrivningar på 

möjliga tekniska lösningar undersökas så att inte resurskrävande konstruktions- och 

utprovningsarbete inte startas på felaktiga premisser. Förstudien ska tillslut utmynna i en 

första kravspecifikation där framförallt de funktionella kraven fastställs (Johannesson et al, 

2013). Förstudien riktades in på fem olika huvudområden: 

• Litteraturstudie. 

• Konkurrensanalys. 

• Design. 

• Intervjuer. 

• Problemformulering. 

2.2.1 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudier används för att samla bakgrundsinformation om ett visst område. Relevant 

information hittas genom sökningar i databaser och bibliotek efter publicerade artiklar, böcker 

inom det valda området. Litteraturstudien har som uppgift att ge en överblick om det 

nuvarande kunskapen som finns att tillgå för att kunna ge ett så bra underlag som möjligt för 

att utveckla en produkt inom området (Bohgard, 2008). 

2.2.2 KONKURRENSANALYS 

En konkurrensanalys genomförs för att undersöka redan existerande produkter som finns på 

marknaden. Genom att tillämpa konkurrensanalysen som metod kan information om hur 

konkurrenterna utformat sina produkter erhållas. Konkurrensanalys genomförs vanligtvis i 

form av reverse engineering vilket betyder att en konkurrents produkts egenskaper analyseras 

i form av konstruktion och tillverkning. Reverse engineering syftar till att systematiskt 

analysera produkten i bakvänd ordning (Johannesson et al, 2013). 
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2.2.3 DESIGN 

Designanalys genomförs i syftet att erhålla kunskap om formgivningen uppdragsgivaren har 

men även synen på produktdesign. Uppdragsgivarens designhistoria undersöks med målet att 

finna vad som karakteriserar uppdragsgivaren formgivning på deras övriga produkter. Mycket 

av denna information samlas in från produktkataloger, hemsidor och broschyrer som finns 

tillgängligt. För att göra detta är moodboard en användbar metod eftersom den representerar 

de värderingar och stämningen som tilltalar den givna målgruppen (Österlin, 2016) 

2.2.4 INTERVJUER 

Intervjun är en mångsidig metod eftersom den kan användas som datainsamlingsmetod i en 

mängd olika situationer. Genom att tillämpa intervjun kan kunskap om personers upplevelser, 

erfarenheter, värderingar och drömmar erhållas, men även hur personer resonerar i olika 

lägen fås fram (Bohgard, 2008). 

Intervjun beskrivs som en undersökningsmetod som består av två olika pelare; struktur och 

syfte. Intervjun är ett sätt för intervjuaren att rikta samtalet i en viss riktning för att få 

kunskaper och åsikter från den intervjuades perspektiv. Det är vanligt att skriva manus inför 

en intervju, detta kallas för intervjuguide. En intervjuguide kan vara ett manus med alla de 

frågor som intervjuaren ska få svar på eller bara innehålla några av de ämnen som ska täckas 

av intervjun. Sannolikheten för att få fram spontana och oväntade svar under intervjun ökar 

med hur strukturerad intervjun är; en spontanare intervju ger oväntade svar medan en intervju 

som är väl strukturerad ger mer teoretiska svar som även blir lättare att strukturera under 

analysen. Intervjufrågorna som ställs under intervjun ska vara korta, lätta att förstå och inte 

innehålla akademiska termer. På detta sätt är det större sannolikhet för intervjuaren att få 

nyanserade svar på frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014).  

För att sammanställa all data som samlats ifrån intervjuerna används den kvalitativa 

analysmetoden. Genom att tillämpa metoden kan intervjuaren fritt använda tekniker och 

begrepp i analysarbetet. Genom att läsa igenom intervjuerna och enkätsvaren kan intervjuaren 

skaffa en överblick om ämnet och på så sätt välja ut den mest relevanta informationen (Kvale 

& Brinkmann, 2014) 
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2.2.5 PROBLEMFORMULERING 

Under förstudien genomförs en problemanalys där bakgrundsinformation bearbetas fram om 

marknad, design och teknik. Det är viktigt att ta med olika kompetensområden när 

problemanalysen genomförs så att problemet blir allsidigt belyst (Johannesson et al, 2013). 

Utifrån den problemanalys som genomförts kan en genomarbetad problembeskrivning tas 

fram som tydligt belyser problemet. Problemanalysen kopplar även ihop de olika delarna av 

förstudien och utmynnar tillslut i en genomarbetad problembeskrivning. 

2.3 PRODUKTSPECIFIKATION 

Produktspecifikationen har som uppgift att konkretisera vad som ska åstadkommas som ett 

resultat av produktutvecklingsprocessen. Denna konkretisering ska kunna ske så att den 

ingående informationen kan användas som en utgångspunkt när sökandet av 

konstruktionslösningar tar vid senare i processen. Produktspecifikationen ska även kunna 

användas då lösningar tagits fram för att utvärdera om de fyller upp till de krav som ställs på 

produkten (Johannesson et al, 2013). För att finna kriterier används Olssons kriteriematris, 

där sammanställs alla aspekter i förhållande till livscykelfaser i en tabell som sedan omformas 

i en produktspecifikation (Johannesson et al, 2013). 

Detta genomförs genom att definiera vilka huvudfunktioner som finns och upprätta ett antal 

funktionella-, begränsande krav och önskemål. De funktionella kriterierna är 

lösningsdrivande, vilket betyder att produktlösningar måste uppfylla kriterierna. De 

begränsande kriterierna är lösningsbegränsande, vilket betyder att produktlösningar som inte 

uppfyller kriterierna utesluts. Efter att detta genomförts färdigställs informationen i en matris 

där produktkoncepten viktas (Johannesson et al, 2013). 

2.4 KONCEPTGENERERING 

Konceptgenerering handlar om att konceptuella förslag på en ny produkt eller system, och är 

ett sätt att lösa problem. Konceptgenereringen är en iterativ process med många loopar, 

brainstorming och förfining av idéer som tillslut ska leda till ett eller flera lösningsförslag på 

problemet (Johannesson et al, 2013). Konceptgenerering utgår från den produktspecifikation 

som upprättades i ett tidigare skede för att hitta lösningsförslag som uppfyller de krav och 

önskemål som bestämts. 

  



8 
 

2.4.1 KREATIVA METODER 

Brainstorming 

För att hitta lösningar på problemformuleringen är kreativa metoder ett användbart verktyg. 

Genom att tillämpa kreativa metoder kan lösningsförslag som är helt oväntade tas fram, som 

uppfyller kundens behov och förväntningar (Johannesson et al, 2013). 

Brainstorming är den mest vanliga kreativa metoden för konceptgenerering och går ut på att 

en grupp människor sitter och idé-genererar fram lösningsförslag utan att kritisera eller 

censurera vad som genereras fram. Kvantitet är viktigare än kvalitet då målet är att få fram så 

många förslag som möjligt. Deltagarna ska sporra varandra till att utveckla nya idéer genom 

att associera till varandras tidigare förslag och på detta sätt kan många oväntade lösningar 

genereras fram. Brainstorming har fyra generella regler för att lyckas: 

• Kritik är inte tillåten. 

• Sträva efter kvantitet. 

• Gå utanför boxen (ovanliga idéer). 

• Kombinera idéer. 

Genom att följa dessa fyra regler kan kreativa lösningar som är helt oväntade genereras fram 

(Johannesson et al, 2013). 

Osborns idésporrar 

En annan väl utprövad metod är Osborns idésporrar vilket är en metod som kan tillämpas 

individuellt och är bra att använda när idégenereringen från brainstormingen börjar tryta. 

Metoden utgår från ett antal frågor som kan användas på det redan framtagna materialet 

(Johannesson et al, 2013). Se tabell 1 för Osborns idésporrar. 

Tabell 1 Osborns idésporrar. 

Kategori Frågor 
Förstora Lägga till något? Större? Starkare? Multiplicera? Extra värde? 
Förminska Ta bort något? Mindre? Lättare? Dela upp?  
Ersätta Något annat? Annat tillfälle? Annan process? 
Omplacera Annan ordning? Annan plats? Annat storleksförhållande? Ny 

ordningsföljd? 
Göra 
tvärtom/motsats 

Upp och ner? Andra hållet? In och ut? 

Kombinera Blanda? Olika sort? Kombinera idéer? Byta åsikter och verkan? 
Andra användningar Användas på annat sätt?  
Bearbeta Om bearbetning görs vilka förbättringar kan göras? Vad liknar 

detta? Finns något att kopiera? 
Modifiera Färg? Byta innebörd? Form? Vikt? Struktur? Addera något? 
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Sweet spots weak spots 

Sweet spots & weak spots är en metod där för och nackdelar analyseras, diskuteras och 

slutligen dokumenteras för att på ett enkelt sätt kunna analysera och jämföra olika idéer och 

koncept med varandra. Metoden kan tillämpas på allt från vardagliga problem till 

produktutvecklingsproblem. 

2.4.2 SYSTEMATISKA METODER 

Morfologisk matris är en systematisk idégenereringsmetod där syftet är att kombinera och 

sätta ihop koncept med en eller flera olika delfunktioner. På detta sätt kan många koncept tas 

fram med varierande resultat snabbt. Metoden går ut på att ställa koncepten mot de olika 

delfunktionerna. Utifrån detta kan olika kombinationer av idéer och koncept tas fram 

(Johannesson et al, 2013). Denna metod kombineras med brainstormingen för att välja den 

bäst kombinationen från de olika delfunktionerna. 

2.5 KONCEPTVAL 

Utifrån de koncept som genererats fram från de beskrivna metoderna ovan görs ett gemensamt 

konceptval med uppdragsgivare utifrån utvärderingsmetoderna som beskrivs nedan på de 

koncept som genererats fram. Två metoder tillämpas för att få det mest optimala konceptvalet; 

Elimineringsmatris och kriterieviktsmatris. Valet av koncept faller på de koncept som anses 

uppfylla de krav som ställs på produkten bäst. Valet går ut på att analysera 

lösningsalternativens resultat med varandra och välja det förslag som har högst värde/kvalitet 

(Johannesson et al, 2013). 

2.5.1 ELIMINERINGSMATRIS 

Elimineringen går ut på att ta bort de alternativ som inte uppfyller kraven i 

produktspecifikationen. Detta utförs med hjälp av en elimineringsmatrisen som utformats av 

Pahl och Beitz. Bedömningen av om koncepten uppfyller lösningen görs utifrån hur bra de 

löser huvudproblemet, Kraven, är genomförbar, passar företaget, ekonomiskt genomförbar. 

De koncept som inte anses fungera elimineras bort (Johannesson et al, 2013). 
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2.5.2 KRITERIEMATRIS 

I det sista steget av konceptvalet upprättas en kriterieviktsmatris som går ut på att på varje 

lösningsalternativ räkna fram ett lösningsbetyg och kriterieviktsfaktor. Lösningens 

jämförelsevärde läggs sedan ihop och jämförs med ett idealvärde som beräknats fram tidigare. 

Efter detta rankas alla lösningar där den lösning med högst ranking är det slutgiltiga 

konceptvalet som väljs att arbeta vidare med (Johannesson et al, 2013). Alla lösningsalternativ 

bedöms utefter hur väl de uppfyller de kriterium som listats från kravspecifikationen 

viktningens betyg (v) bedömdes från en skala på 1 – 5. Detta betyg (v) multipliceras med vikten 

(w) för respektive kriterium.  Produkten (t) summeras vertikalt (∑ti). Genom att jämföra dessa 

värden med en ideal lösning som uppfyller alla kriterier till 100 % får en procentandel som 

visar hur nära lösningen ligger den ideal lösningen. 

2.6 KONSTRUKTION 

För att den valda konceptlösningen ska kunna utvecklas till en fungerande produkt som 

uppfyller det som konkretiserats i produktspecifikationen behöver konceptförslaget 

omformuleras till ett konkret informationsunderlag för detaljkonstruktion (Johannesson et al, 

2013). Detta görs med hjälp av en produktsammanställning som består av fyra olika delar: 

• Design For Assembly 

• 3D modellering i CAD. 

• Beräkningar. 

• Tillverkning & Material. 

2.6.1 DESIGN FOR ASSEMBLY 
Vid hopsättning kommer vissa komponenter sättas ihop i hål, andra via plana ytor mot 

varandra, vissa fäst med hjälp av axlar och några fäst med skruvar och muttrar. I alla dessa fall 

kommer dessa komponenter fästas ihop. Design For Assembly är ett sätt att mäta effektiviteten 

av hopsättningen samt hur enkelt det är att hantera de olika komponenterna och sätta ihop 

dem till den tilltänkta konstruktionen. En produkt som är enkel att sätta ihop har ofta få 

komponenter som gör det enkelt för brukaren att visualisera hur produkten kommer se ut 

vilket kommer bidra till få monteringsfel (Ullman, 2003). 

2.6.2 BERÄKNING 

För att veta vilka dimensioner som kan användas måste hållfasthetsberäkningar bekräfta att 

den tilltänkta konstruktionen kommer hålla. Beräkningarna utfördes utifrån formler och 

samband som beskrivs av Gross, Hauger, Schröder, Wall och Bonet (2010). Samt samband 

beskrivna av Institutionen för hållfasthetslära vid KTH (2016).  
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2.6.3 MODULERING 3D 

CAD (computer aided design) används för att på enkelt sett kunna visualisera det tänkta 

konceptet i 3D. Genom att skapa tredimensionella plan i rummet kan former skapas för att 

bygga upp den tänkta produkten fysiskt i datorn. I CAD programmet kan även material och 

färg visualiseras på produkten för att göra den mer verklighetstrogen samtidigt som vissa 

simuleringar kan göras. I detta projekt användes programvaran Creo Parametric 5.0 

(Johannesson et al, 2013). 

2.6.4 TILLVERKNING & MATERIAL 

Materialvalet och tillverkningen har en stor betydelse till både produktens geometriska 

utformning och produktionsprocessen. Materialval, tillverkningsmetod och produktgeometri 

har stor koppling till varandra när en ny produkt ska tas fram (Johannesson et al, 2013). 

 

 

 

 

Figur 4 Koppling mellan Material, Geometri och Tillverkningsmetod. 

Materialvalsprocessen kommer anpassas efter de tillgängliga maskiner Tentipi har tillgång 

till i dagsläget. Materialval kommer ske i samband med konstruktionsfasen och ta hänsyn till 

tillverkning. 

  

Geometri 

Material Tillverkningsmetod 

Funktion 
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3 RESULTAT & GENOMFÖRANDE 
Följande kapitel kommer behandla och redovisa resultatet från de metoder som tillämpats i 

projektet, samt presentera de lösningar som tagits fram. 

3.1 PROJEKTPLANERING 
Projektplaneringen finns att se i sin helhet som bilaga 1 där WBS, tidsplan, riskanalys kommer 

beröras. Projektplanen som upprättades har följts flitigt i arbetet för att skapa struktur samt 

att se till att projektet håller den bestämda tidsplaneringen som sattes i början av projektet. 

Genom att ha tillämpat en projektplan tidigt i projektet har kvalitativa lösningar kunnat 

eftersträvas i större utsträckning. 

3.1.1 WBS 
Under projektplanen arbetades en WBS fram som underlag för tidsplanering och 

dokumenthantering. I figur 5 visas en tydlig bild av den träd-struktur som bestämdes. 

 

Figur 5 Resultat av den upprättade WBS. 
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3.1.2 TIDSPLAN 
Inför projektet sattes olika milstolpar och grindhål upp som ram för tidsplaneringen. Dessa 

stolpar/grindar behövdes avslutas för att kunna fortsätta med nästa steg i projektet. I tabell 2 

visas dessa milstolpar och grindhål. Hela tidsplanen återfinns i bilaga 2. 

Tabell 2 Grindhål & Milstolpar. 

Projektfas Milstolpar Grindhål Avslutningsdatum 
Projektstart  Godkännas 

av UG 
08-02-2019 (v.6) 

Projektstart Projektplan klar  08-02-2019 (v.6) 
Kravspecifikation  Godkännas 

av UG 
18-03-2019 (v.10) 

Metodik Delredovisning  21-03-2019 (v.11) 
Konceptgenerering konceptgenerering klar  31-03-2019 (v.13) 
Konceptval  Godkännas 

av UG 
12-04-2019 (v15) 

Projektavslutning Redovisning/Utställning  27-05-2019(v 21) 
Projektavslutning Slutrapport Klar  28-05-2019(v.20) 

 

3.1.3 RISKANALYS 
Riskanalysens upprättades för att få en tydligare bild av vilka risker och problem som kunde 

uppkomma som kunde försena projektet. Riskanalysen upprättades i form av tabell 3. 

Tabell 3 Riskanalys. 

Riskbedömning S K R Åtgärd 
Tidsplanen spricker 3 4 12 Revidera tidsplanen  
För högt satta målsättningar 3 2 6 Prioritera det viktigaste i projektet 
Problem med att samla 
information 

4 3 12 Prata med UG och gör andra 
sökningar 

Bristande dokumentation 4 5 20 Dokumentera allt från början av 
projektet 

Brist på kommunikation mellan 
student och UG 

2 4 8 Regelbunden kontakt med UG 

Dåliga lösningsförslag 3 4 12 Utveckla en väl utförd 
kravspecifikation  

UG blir missnöjd 2 5 10 Kontakta UG vad som kan förbättras 

 

3.2 FÖRSTUDIE 
För att få en stadig grund att basera arbetet på behövs en utförlig förstudie genomföras för att 

skapa ökad kunskap inom produktområdet.  I slutet av förstudien bestämdes den utförliga 

problemformuleringen. 
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3.2.1 LITTERATURSTUDIE 
För att kunna ta fram en bra genomtänkt produkt genomfördes litteraturstudier inom 

områdena: Modularitet, Ergonomi och Säkerhet. 

MODULARITET 

Modulindelning av produkter har många positiva effekter. Genom att modulindela produkter 

ökar flexibiliteten för hur brukaren kan använda produkten. Gränssnittet är var produkten 

delas upp. När en produkt ska modulindelas är gränssnittet för vart modulindelningen går 

viktigt då kostnaderna för tillverkning ofta är beroende av vart produkten delas upp. Om 

gränssnittet inte stämmer överens när produkter ska uppdateras eller nya produkter ska tas 

fram måste hela produkten bli omformad vilket kommer leda till utvecklingskostnader. Ett 

annat problem som kan uppstå om inte gränssnitten är noggrant genomtänkta är att det 

kommer finnas många delar som kan vara svåra att sätta ihop. Gränssnittet kan också utformas 

så att en annan modul med andra egenskaper kan fästas och på så sätt kan produkten få nya 

egenskaper (Erixon et al, 1994). 

För att veta vart gränssnittet ska placeras är det viktigt att hitta de gemensamma funktionerna 

för vad som ska känneteckna en modul. Det finns olika sätt för att arbeta fram hur gränssnittet 

ska placeras men alla har i grunden samma syfte med att göra det lättare för formgivaren att 

förstå vad som är en lämplig mängd gemensamhet för att skapa en modul (Dahmus et al, 2001). 

Enligt Dahums finns det vissa knep som kan användas för att enklare bestämma vart 

gränssnittet ska placeras för att skapa moduler. Dessa är: 

• Placera gränssnittet så att det underlättar vid reparationer. Gränssnittet kan därmed 

placeras mellan de delar som inte slits ut och de delar som kommer slitas ut för att 

underlätta reparationer. 

• Gränssnittet kan även placeras för att göra det enklare att plocka isär produkten. Detta 

kan underlättas genom att sätta olika färgkod på de olika modulerna (Dahmus et al, 

2001). 

Från en konferens i Danmark 2018 talade Shafiee, Piroozfar och Hvam om en studie de gjort 

angående modularisering av produkter inom industri- och konstruktionsbranschen. Från 

konferensen nämns två olika metoder för hur en produkt kan brytas ned för att enklare förstå 

produkten och på så sätt hitta bra gränssnitt. Top-down metoden används för större produkter 

med många ingående delar där utgångspunkten är att bryta ner produkten från sin helhet ned 

till varje enstaka komponent. Bottom-up lämpar sig mer för mindre produkter där detaljerna 

är viktiga att optimera. Genom att modulindela produkter minskas överflödigt spill markant 

(Shafiee et al, 2018). 
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Erixon beskriver processen för att modulindela en produkt som: 

1. Stäm av kundförväntningar och konkurrensläget för produkten. 

2. Upprätta en funktionsstruktur och välj tekniska lösningar. 

3. Identifiera möjliga moduler. 

4. Utvärdera. 

5. Förbättra. 

(Erixon et al, 1996) 

ERGONOMI 

Ergonomi betyder läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. När man 

ska utforma interaktiva produkter måste vissa ergonomiska aspekter hållas i åtanke då 

produkten ska vara tillräckligt genomtänkt så att den tilltänkta målgruppen kan bruka 

produkten utan att få skador. 

Antropometri är ett begrepp inom ergonomin där människans mått och proportioner 

undersöks. När en ny produkt ska tas fram används oftast antropometriska mått för att 

produkten ska kunna användas av den tänkta brukaren utan att brukaren får 

belastningsskador av produkten. Oftast är den tilltänkta användarpopulationen diffus och 

innefattar både kvinnor och män med stor variationsvidd i kroppsmåtten (Bohgard, 2008). 

Även i detta projekt har målgruppen stor variation i kroppsmåtten vilket ställer krav på 

anpassningsbarheten på den tilltänkta produkten. För att hitta bra arbetshöjder på produkten 

används antropometriska mått framtaget på svenska män och kvinnor. I tabell 4 kan utvalda 

relevanta data utläsas. 

Tabell 4 Antropometriska mått vuxna i Sverige (Bohgard, 2008). 

Dimension Män (mm) Kvinnor (mm) 

Procentil 5 50 95 5 50 95 
kroppslängd 1630 1740 1850 1540 1640 1740 
armbågshöjd 1020 1100 1180 905 1025 1145 
ögonhöjd 1520 1630 1740 1435 1535 1635 
skulderhöjd 1345 1445 1545 1255 1355 1455 

 

En individs kroppsställning bestäms oftast av vilken höjd över marken som det manuella 

arbetet utförs. Om arbetshöjden är för hög måste armarna hållas i ett högt läge och därmed 

utsätter skuldrornas muskler för en oönskad statisk belastning. Om arbetshöjden är för låg 

måste kroppen och huvudet böjas framåt, vilket ökar belastningen på muskler i ryggen och 

nacken. Det är även viktigt att skilja på arbetshöjd och arbetsytans höjd, där arbetshöjden kan 

vara högre än arbetsytans höjd om verktyg används (Bohgard, 2008). I detta projekt ska 
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eldstaden kunna användas med glaspartier vilket medför att eldstaden bör vara i ett högre läge 

än om eldstaden ska användas för t.ex. matlagning. Detta medför att eldstaden måste vara 

tillräckligt låg så att matlagningsredskapen som grytor och kastruller kan användas och 

hamnar i rätt höjd där justeringar kan göras av benen så att kastrullerna hamnar i ett bra 

ergonomiskt läge. 

För att upprätthålla en god arbetsställning bör axlarna vara nedsänkta och överarmarna nära 

kroppen. Detta gäller oavsett om arbetet sker stående eller sittande. Olika arbetsuppgifter 

kräver olika arbetshöjder. Arbete som kräver större rörelser med armarna ska ha armbågshöjd 

för att minska risken för hög belastning. Arbetshöjden skiljer sig från person till person 

beroende på kroppsmått och kan av denna anledning vara svår att anpassa efter varje individ. 

Arbetsavståndet är även viktigt att ha i åtanke vid ergonomiskt arbete. Armarna ska vara så 

nära kroppen som möjligt för att minimera arbete med armarna utsträckta framåt, då detta 

kan medföra komplikationer (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Tabell 5 Rekommenderade arbetshöjder från arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Kön Arbetshöjd (mm) 
Män ca 1000–1200 
Kvinnor ca 800–1100 

 

SÄKERHET 

När en eldstad ska användas finns det mycket att tänka på vad gäller säkerheten. Beroende på 

om behovet är trivseleld, uppvärmning och om värmen ska avges snabbt eller under en längre 

tid så ställer det olika krav på eldstaden. (Brandskyddsföreningen. 2019)  

Om eldstaden ska användas som huvudsaklig uppvärmningskälla måste ett vattenburet 

uppvärmningssystem kopplas ihop. Om behovet av uppvärmning inte är det primära och elden 

ska användas mer för trivsel finns det bättre alternativ som t.ex. kaminer som ger snabbt 

mycket värme men som varar under kortare tid. (Brandskyddsföreningen. 2019)  
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För att eldning ska ske rätt i eldstäder utan att komplikationer uppkommer rekommenderar 

brandskyddsföreningen att:  

• Veden som ska eldas måste vara torr och kapad i lagom stora bitar.   

• Eldstad och rökkanalen måste vara anpassade för vedeldning.  

• Rekommendationen är att elda högst 2–3 kg ved i timmen (beror på hur stor eldstaden 

är).  

• Elden måste ha rätt mängd förbränningsluft vilket gör att den brinner med klara lågor. 

• Undvik pyreldning då det är dåligt ur miljösynpunkt och täcken på dålig förbränning 

av bränslet (beror ofta på fuktig ved).  

• Rökgastemperaturen bör vara 350 grader Celsius.  

Eldstaden ska sotas och brandskyddskontrollernas regelbundet för att upprätthålla 

säkerheten. Under brandskyddskontrollen kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet 

ur brandsynpunkt, och vid sotning tas beläggningar bort som sker vid tidigare användning för 

att minska risken för brand (Brandskyddsföreningen. 2019). 
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3.2.2 KONKURRENSANALYS 
Nedan visas tabell 6 där några konkurrenters produkter presenteras. Varje produkt har 
analyserats i form av en kommentar. 
 

Tabell 6 Konkurrenters produkter. 
Konkurrent Produkt Kommentar 
Opa 
muurikka  

Notski 60 Denna eldstad liknar den som Tentipi har idag. Den har 
en asklåda samt möjlighet för matlagningstillbehör. 
Eldstaden är modulär där man har möjlighet att fästa 
olika tillbehör i “armen”. Denna lösning lämpar sig 
mest för vedeldning. 

Opa 
muurikka  

HORNA 80 
BASIC MODEL 

 

Denna liknar föregående lösning men har en stabilare 
basenhet. Eldstaden har inga “armar” där man kan 
fästa matlagningstillbehör. Det finns krokar för 
möjlighet att hänga av tillbehör på basen.   
Denna eldstad lämpar sig för vedeldning. 

Bauhaus  ELDFAT 
BUSCHBECK 
JÄRN 

 

Denna har en låg basenhet som inte är höj eller sänk-
bar. Det finns två handtag som möjliggör enkel 
förflyttning. Det finns ingen samlingsplats för askan 
efter veden, utan askan måste tas bort. 

Bauhaus ELDSTAD 
REDFIRE 
VERONA 

 

Denna lösning liknar den förra med att den inte är höj 
eller sänk-bar. Till eldstaden medföljer ett lock/galler 
som möjliggör grillning. Gallret kan inte förflyttas i 
höjdled. 

Z-aim Kamin Z-aim 
Danne G 

 

Denna eldstad för Z-aim är en av de mer modulära 
eldstäderna på listan genom att benen och 
“skorstenen” kan plockas isär och fästas på basenheten 
av eldstaden. Det finns handtag på sidan av eldstaden, 
vilket möjliggör att den är enkel att förflytta och vid 
användning kan den användas som avhängningsplats. 

Z-aim  Espegard 
Original 
Braspanna 60cm 
m. grillgaller 

 

Denna eldstad har en annorlunda formgivning. 
Matlagningstillbehören kan hängas uppifrån och det 
finns möjlighet för grillning eller annan matlagning.  

Bauhaus  ELDSTAD 
REDFIRE 
JERSEY XL 
ROST 

 

Detta är en kamin/eldstad som kan vistas i 
utomhusmiljö med fyrkantig formgivning. Denna är till 
för att avge värme och kan användas för matlagning 
trotts att det inte är huvudsyftet. Eldstaden har inga 
matlagningstillbehör och används till störst del för att 
skapa stämning.  

Bauhaus 
  

GASOLBORD 
SUNRED 
NUEVA 
106,5X60CM 

Detta är ett gasolbord med inglasad eld. Denna avger 
värme och fungerar mer som inredningsdetalj än för 
matlagning de tidigare eldstäderna.   
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3.2.3 DESIGN 
En viktig del i projektet är att följa formspråket som Tentipi använder. Ett besök hos Tentipi 

genomfördes för att ge djupare förståelse om Tentipi, vad de vill uppnå och vilken känsla de 

vill förmedla till deras kunder.  

Ett studiebesök genomfördes i Torsby den 19 februari 

2019 där en av de större tältkåtorna var uppställd 

inför svenska rallyt. Syftet med besöket var att få en 

tydligare känsla av tälten rymd och storlek samtidigt 

för att få en djupare förståelse för sambandet mellan 

tältet och eldstaden. Figur 6 visar bilder från besöket. 

Från besöket och samtal mellan olika personer inom 

företaget kunde fem ord som ansågs spegla Tentipi, 

dessa var Enkel, Modulär, Stämning, Hållbar och 

Samisk. Dessa fem ord tolkades i en moodboard, se 

figur 7. Moodboarden är gjorda för att visualisera en 

känsla produkten ska visa och följa. Moodboarden ska 

hjälpa att styra idéskapandet i rätt riktning. Genom att göra ett moodboard förhindras 

idéskaparen att fastna och moodboard blir en hjälp att tänka utanför ’boxen’ (Österlin, 2016). 

 

Figur 7 Moodboard. 

Figur 6 Studiebesök. 
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3.2.4 INTERVJUER 

Följande del är en sammanfattning av de svar från intervjuer och enkäter som genomfördes 

under förstudien. Intervjuerna och enkätsvaren är sammanställda i flytande text. Intervjuerna 

har skett i dialogform för att få svar som kan leda till annan information som inte kommit fram 

om intervjun skett som bara frågor och svar. 

 

Intervju: MSB  

En intervjugenomfördes på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där den 

utfrågade jobbar på avdelningen för att förebygga eldstadsrelaterade bränder. Han kan därför 

regler och standarder som gäller konstruktion och utformning av eldstäder.  

 

Det finns inga regler eller lagar som måste följas när en eldstad ska användas i utomhusmiljö. 

Däremot är det väldigt annorlunda om eldstaden skulle monteras inomhus, där det finns mer 

regler på hur eldstaden ska vara utformad. En eldstad är oftast gjord av stål, stålplåt, gjutjärn 

eller kakel, vilket alla är material som klarar av höga temperaturer. Eldstäder har även någon 

form av metod för nedkylning runtomkring. 

För att få fart på brasan behövs ett spjäll som kan öppnas och stängas när brasan är i behov av 

syre. Dessa spjäll placeras under elden, så att luften kommer underifrån brasan. Vid inglasning 

kan det vara smart att även ha mindre spjäll vid den nedre kanten av glaset. Anledningen till 

detta är att det kan bli mycket rök och sotigt på glasen om det inte kommer in tillräckligt med 

luft. Glaspartierna kan även placeras en lägre bit från brasan för att minska risken för sot. 

 

Om man vill glasa in en eldstad behövs isolering i infästningarna för att hålla glaset på plats 

och för att hålla det tätt. Det är vanligt att använda t.ex. mässing för att avgränsa och hålla 

glaset på plats. En eldtemperatur brukar ligga runt 700-800 grader Celsius i en eldstad. 

Temperaturen kommer troligtvis vara lägre om eldstaden inte är tätad.  

För att få ut så mycket luft som möjligt ur tälten (om eldstaden skulle användas i ett tält) kan 

man placera skorstenen utanför taket för att få in/suga ut röken ur tältet.     

Även om det inte finns specifika regler eller lagar kan det även vara bra att kontakta 

räddningstjänsten för att de ska kunna göra en bedömning om produkten anses vara säker 

innan användning.  
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Enkätsvar: Tentipi 

Två personer från Tentipi svarade på enkätfrågorna. En av dem jobbar med marknad och 

försäljning och har varit med på många event och byggt upp och använt både Bamse och 

Finnmarkshällen. Den andra jobbar som hyresansvarig och ansvarar för att event-tälten byggs 

upp och används på rätt sätt. Denna person har endast erfarenheter av Finnmarkshällen.  

 

Bamse beskrivs som estetiskt tilltalande med dess träkonstruktion. Med nackdelen att den är 

tung och otymplig att frakta då ramen inte går att montera ned. Den har en bra höjd om man 

vill stå runt eldstaden och fördelen är att barn inte når upp och kan bränna sig. En nackdel är 

att askan faller rakt ner på marken. Det finns inga bra möjligheter för matlagning. Det finns 

också risk för att träramen skulle ta eld om metallådan inte fylls med tillräckligt mycket sand 

och man eldar för hårt.  

Finnmarkshällen beskrivs som hyfsats lätt i vikt då den går att flytta på egen hand eller enkelt 

med två personer. Den beskrivs som enkel att montera upp och ned samt lätt att förstå sig på. 

Det hade varit önskvärt att få handtag under hällen för att slippa de vassa kanterna om den 

behöver förflyttas. Den har fler funktioner för matlagning som dock har en del lösa delar för 

infästnings armarna. Den är inte lika estetiskt tilltalande som Bamse och har en ganska liten 

asklåda som måste tömmas ofta. Den är lite lägre och passar bra för sittande event, det finns 

dock risk för barn att bränna sig. Den hade kunnat vara några centimeter mindre i diameter 

för att platsa på en vanlig Europapall när den är paketerad.  

 

En kombination av dessa eldstäder hade varit önskvärt, med justerbara ben i höjdled. De 

nämner att det hade varit önskvärt med inglasnings möjligheter. Men vid öppen eld kan en 

sarg behövas som styr röken bättre än de befintliga eldstäderna. En portabel lägereld är 

önskvärt i grund och botten. På marknaden finns inget för mobila evenemang, de flesta är för 

tunga och svaga att transportera och monteras oftast bara upp en gång under dess livscykel på 

en fast position.             
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Enkätsvar: Tentipis kunder 

Det var två av Tentipis kunder som svarade på enkäten. En av dem hade använt båda 

eldstäderna medan den andra hade endast använt Finnmarkshällen. 

 

De ansåg att de var enkla att montera. Bamse var färdigmonterad när den kom men ansågs 

vara väldigt tung. Finnmarkshällen var enkel att förstå sig på men innehöll en del lösa delar 

som kunde vara svåra att hålla koll på.  

 

De förbättringarna som kunderna ville se är att kunna köpa till en rök kåpa att fästa in med en 

skorsten. Det var även önskvärt att kunna glasa in eldstaden och ha en tillhörande skjutdörr 

för att kunna fylla på med ved. En inglasning hade varit bra där man kunde välja om eldstaden 

skulle vara inglasad eller inte. Eldstaden får gärna vara demonterbar för att kunna fraktas 

bättre samt ta mindre plats. Hopfällbara ben samt färre lösa delar var också en 

förbättringsmöjlighet. Möjlighet för matlagning är också en del av eldstaden som prioriteras 

av kunderna. Exempelvis en stekhäll, kaffepanna och grillgaller med tillhörande infästningar i 

eldstaden. Som uthyrare värderas enkelheten före många funktioner medan de tror att för 

kunderna värderas fler funktioner. 

3.2.5 PROBLEMFORMULERING 

Analysen som sker under följande rubrik grundar sig i de tidigare stegen av förstudien. Syftet 

med analysen är att sammanfatta intrycket från den genomförda förstudien samt att ge ett 

underlag för att formulera en frågeställning utifrån den erhållna informationen förstudien gav. 

Bakgrund 

Problemet som beskrevs av uppdragsgivaren var att de två befintliga eldstadslösningarna som 

användes i dagsläget inte uppfyllde alla önskemålen kunderna och förteget hade angående 

produktens anpassbarhet till de olika eventen. Under förstudien undersöktes områden så som 

säkerhet, regler/lagar, konkurrenters produkter för att se vad som finns på marknaden samt 

den ergonomiska aspekten för att förhindra belastningsskador för brukarna. Förstudien täckte 

även vad som är bra att tänka på angående konstruktion av eldstäder. 

Innan arbetet med förstudien bestämdes frågeställningen till: 

”Hur kan en eldstad utvecklas med smarta konstruktionslösningar för att passa olika event 

och målgrupper?” 

Denna problemformulering utgick endast från den beskrivning som erhölls i början av 

projektet av uppdragsgivaren. I uppdragsbeskrivningen uttrycktes det exakt vad som skulle 
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vara med vilket inte ansågs vara bra för att hitta annorlunda och öppna lösningsförslag till 

problemet.  

Eftersom projektet även utförs parallellt med en annan student behövde projektet också delas 

upp för att kunna godkännas av examinatorn, av denna anledning behövdes 

problemformuleringen också omformuleras. Uppdelningen av projektet bestämdes till att 

fokus för detta projekt skulle vara basenheten av eldstaden samt infästningsmöjligheter för 

glaspartier. Den andra student skulle istället fokusera på avlastningsbänk, inglasning samt 

gemenskapsgrillning. 

Problemformulering 

Som framgick i analysen fanns det mycket att beakta när problemformuleringen skulle 

bestämmas. Att hitta en frågeställning som ansågs vara tillräckligt bred samtidigt som den 

begränsade problemet till ett specifikt område på eldstaden. En problemformulering som 

utgick från basenheten på eldstaden bestäms till: 

”Hur kan en basenhet på en eldstad utformas så den är höj och sänkbar med fäste för 

inglasning?” 
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3.3 PRODUKTSPECIFIKATION 

Efter utförd kriteriematris kunde 31 olika kriterier kategoriseras. I tabell 7 visas ett utdrag från 

produktspecifikationen av de viktigaste kraven och önskemålen som rör basenheten och benen 

av produkten. Hela produktspecifikationen som täcker hela produkten kan ses i bilaga 2. I 

bilagan finns även viktbestämningsmatrisen där önskemålen ställdes mot varandra för att 

bestämma hur prioriterade önskemålen var. 

Tabell 7 Kriteriematris. 
Kriterie 
Nr. 

Cell Kriterium K= Krav 
Ö= Önskemål 

F= Funktion 
B= Begränsning 

5 1.3 Säker för brukare och barn Ö5 B 

7 2.4 Tillverkningskostnaderna ska försökas 
hållas låga 

Ö5 B 

16 4.1 Produkten ska vara portabel Ö3 F 

17 4.1 Produkten ska innehålla handtag för 
förflyttning 

Ö4 F 

20 4.3 Lösningen ska vara enkel att använda 
och förstå sig på 

Ö4 B 

22 4.3 Produkten ska ha en arbetshöjd på 
1000-1100 mm 

Ö4 B 

24 1.1 Lösningen ska klara av värmen som 
uppstår vid användning 

K B 

27 4.1 Lösningen ska göra det enkelt för 
kunderna att anpassa produkten efter 
behov 

K B, F 

28 4.1 Kunderna ska kunna ställa in höjden 
på produkten på ett enkelt sätt 

K F 

30 4.4 Produkten ska klara av att vistas i 
utomhusmiljö 

K B 

31 4.4 Lösningen ska få plats på en 
europapall (800 x 1200 mm) 

K B 
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3.4 GATEMÖTE 
Ett gatemöte med uppdragsgivaren genomfördes där produktspecifikationen och 

konceptgenereringen diskuterades. Det som framgick var att några av önskemålen ansågs vara 

för lågt viktade. De tidigaste konceptförslagen presenterades där uppdragsgivaren ansåg att de 

skulle vara för svåra att tillverka, av denna anledning gick idéerna från brainstormingen 

igenom ytterligare en gång till för att hitta enklare lösningar. Uppdragsgivaren uttryckte vikten 

av att tillverkningen skulle vara väldigt simpel där metoder som bockning stansning och 

svetsning skulle ligga i fokus. 

  



26 
 

3.5 KONCEPTGENERERING 
I detta kapitel presenteras idégenereringsresultatet som genererats fram från de kreativa 

metoderna brainstorming, Hot spots & weak spots samt Osborns idésporrar. I detta kapitel 

kommer även de systematiska idégenereringsmetoder som använts presenteras. 

3.5.1 KREATIVA METODER 
Under följande del av konceptgenereringen genomfördes brainstorming i grupp samt Osborns 

idésporrar.  

BRAINSTORMING 

10/4–2019 hölls en fokusgrupp där 9 st studenter från olika program samlades under 1 timme 

för att generera fram olika lösningar på förbestämda frågor. Dessa frågor var: 

• Hur kan man skapa höj- och sänkbara ben? 

• Hur kan en eldstad utformas? 

• Hur kan man fästa glas i basenheten? 

Studenterna fick från början en kort bakgrundsbeskrivning om vad projektet gick ut på innan 

idégenereringen började.  

 

Figur 8 Några av de idéer som uppkom från idégenereringen. 
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HÖJ- OCH SÄNKBARA BEN 

Nedan visas de idéer som genererades fram från fokusgruppen angående höj- och sänkbara 

ben. Figurerna nedan visar alla idéer som uppkom från brainstormingen, samt idéer som 

tillkom efter brainstormingen. Idéerna grupperades i grupper som sedan döptes till ett namn 

som ansågs beskriva idéerna på ett enkelt sätt. Sweet spots & weak spots metoden tillämpades 

sedan för att kort diskutera idéernas för- och nackdelar.  
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Teleskop 

I figur 9 kan de idéer som legat till grund för 

förslaget teleskop ses. Idén fungerar som 

ett ”teleskop” där ett mindre rör kan dras in 

ett större. Idéen är enkel men kan vara svår 

att tillämpa på en eldstad. Figur 9 

Knapp 

I figur 10 Kan de idéer som legat till grund 

för knapp förslaget. Idén fungerar som en 

liten ”knapp” som trycks in vilket gör att 

benens längd kan justeras. När längden är 

enligt preferens trycks knappen ut. Idéen är 

simpel och används på t.ex. bordsben i 

dagsläget. Idéen kan bli svår att använda 

om eldstaden väger mycket. 

 

  

Figur 10

Gängat ben 

I figur 11 visas idéerna för gängat ben. 

Förslagen är inte riktigt lika men grund 

idéen är samma där det smalare gängade 

benet skruvas för att höja och sänka. 

Gängat ben idén används även den på 

bordsben i dagsläget. Idéen är simpel och 

kan tillämpas på många olika sätt. 

Problemet som kan uppstå är att den kan 

vara relativt dyr att tillverka. 

 

 

 

 

 

 

Figur 11
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Domkraft/Platta 

I figur 12 visas de idéer som kategoriserades 

som Domkraft/Platta. Idén fungerar som 

det låter som en domkraft/platta som 

pumpas upp eller skruvas upp till önskad 

höjs. Idéen är bra om eldstaden skulle väga 

mycket. Även denna kan vara svår att 

tillverka med de maskiner företaget har 

tillgång till. 

 

 

Figur 12 

 

Delat ben 

I figur 13 visas förslaget delat ben. Idén 

utgår från två lägen på benen. Det ena 

benet är gängat i den nedre kanten som en 

mutter och det andra benet har en gängad 

”stång” som passar in i ”muttern”. Idéen är 

enkel att tillverka. produktens höj- och 

sänkbarhet kommer dock vara begränsad 

till antalet ”delar”. 

 

                                                                                                                                   

 

Figur 13

Skurmopp 

I figur 14 visas förslaget skurmopp. Idén 

fungerar likt en skurmopp där man skruvar 

på rören för att lossa och spänner sedan 

genom att dra åt konstruktionen. Idén är 

innovativ. De kan dock vara svårt att 

implementera i praktiken 

 

Figur 14
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UTFORMNING BASENHET 

Nedan visas idéförslagen som uppkom från brainstormingen av fokusgruppen, Samt idéer som 

tillkom senare. Idéerna har legat som grund för de koncept som tagits fram för formgivning av 

basenheten. Sweet spots & weak spots metoden tillämpades sedan för att kort diskutera 

idéernas för- och nackdelar.  

Trappa 

I figur 15 visas förslaget trappa. Idéen 

grundar sig på att ha olika lägen där man 

kan elda. Eldstaden får en annorlunda 

form, dock passar den inte riktigt in med 

formspråket  
 

Figur  15

 

Hexagon 

I figur 16 visas idén sexkantig som är 

utformad efter en sexkantig form. På varje 

rakt plan finns det möjlighet att fästa ett 

glasparti. Idéen blir enkel att tillverka med 

få krökta ytor. 

 

 

Figur 16

Rektangel 

I figur 17 visas idéen där basenheten är 

utformad till en avlång rektangel. Där 

eldning sker i ”skåran” av rektangeln. Enkel 

att tillverka men passar inte in i företagets 

formspråk. 

 

 

Figur 17
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Rund 

I figur 18 visas idéen där hela basenheten 

bara är en platta som en rund glascylinder 

fäst runt. Innovativ idée som i praktiken 

kan vara svårtillverkad. Även oklart om den 

kommer fungera.  

Figur 18

Fyrkant 

I figur 19 visas idén där basenheten är 

liknande den som presenterades innan. Det 

som skiljer dessa idéer är formen. Enkel 

form. 
 

Figur 19

 

FÄSTE GLAS I BASENHET 

Nedan visas idéförslagen som uppkom från brainstormingen med fokusgruppen, samt de idéer 

som tillkom senare. Sweet spots & weak spots metoden tillämpades sedan för att kort diskutera 

idéernas för- och nackdelar.  

Klämma 

I figur 20 visas hur glaspartierna kan fästas 

i basenheten i form av en klämma. Simpel 

konstruktion. Fästena kan lätt gå sönder. 

 
 

Figur 20 
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Sprint 

I figur 21 visas hur glaspartierna fäst med 

hjälp av en sprint som förs igenom en 

bockad plåt. Enkel idé men tillför fler lösa 

delar till produkten. 

  

Figur 21

Gängad 

I figur 22 visas idéförslaget Gängad där en 

gängad cylinder skruvas fast i en gängad 

bas i betong. Mindre lösa delar och mindre 

glaspartier. Dyr att tillverka en gängad 

cylinder i glas.  

Figur 22

Stav 

I figur 23 visas ett enkelt idéförslag där en 

stav svetsas fast i basenhetens varje kant. 

Glaspartierna fäst sedan i en fixtur som 

passar in med staven. Simpel lösning som 

är billig. Inte så Exclusivé lösning som de 

övre förslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23
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Efter att idéerna sorterats i grupper och för och nackdelar presenterats med hjälp av metoden 

Sweet spots & weak spots sållades några av koncepten bort som inte ansågs lösa 

problemformuleringen. Detta genomfördes med samtal med uppdragsgivare. De idéer som 

ansågs vara tillräckligt bra presentas i tabell 8. 

Tabell 8 Idéförslag. 

Fråga Koncept som gått vidare från sållning 

Hur kan man skapa höj- och sänkbara 

ben? 

Knapp, Gängat ben, Delat ben, Skurmopp 

Hur kan en eldstad utformas? Hexagon, Rektangel, Fyrkantig, Rund 

Hur kan man fästa glas i basenheten? Klämma, Sprint, Gängad, Stav 

 

OSBORNS IDÉSPORRAR 

Genom att tillämpa metoden Osborns idésporrar kunde idéerna från första sållning utvecklas 

till konceptförslag. Varje fråga i tabell 9 arbetades igenom för att se så att varje idé utvecklades 

tillräckligt mycket så att ett bra koncept kunde genereras fram.  

Tabell 9 Osborns idésporrar. 

Kategori Frågor 

Förstora Lägga till något? Större? Starkare? Multiplicera? Extra värde? 

Förminska Ta bort något? Mindre? Lättare? Dela upp?  

Ersätta Något annat? Annat tillfälle? Annan process? 

Omplacera Annan ordning? Annan plats? Annat storleksförhållande? Ny 

ordningsföljd? 

Göra 

tvärtom/motsats 

Upp och ner? Andra hållet? In och ut? 

Kombinera Blanda? Olika sort? Kombinera idéer? Byta åsikter och verkan? 

Andra 

användningar 

Användas på annat sätt?  

Bearbeta Om bearbetning görs vilka förbättringar kan göras? Vad liknar 

detta? Finns något att kopiera? 

Modifiera Färg? Byta innebörd? Form? Vikt? Struktur? Addera något? 

  



33 
 

HÖJ- OCH SÄNKBARA BEN 

I tabell 10 visas koncepten för höj- och sänkbara ben som genomgått Osborns idésporrar. 

Tabell 10 Osborns idésporrar höj- och sänkbara ben. 

Knapp 

En pigg som kan tryckas in i 

det smalare röret. När den 

sedan släpps i hålen på det 

större röret låser sig 

konstruktionen. 

 

 

Gängat ben 

Genom att fästa rör på 

hylsan i fästets utsida så kan 

det mindre gängade röret 

höjas och sänkas. 

 

 

Delat ben 

Genom att fästa en gängad 

profil i det ena röret och en 

stav som är gängad på det 

andra röret kan de både 

rören skruvas ihop likt en 

skruv och en mutter. 

 

 

Skurmopp 

När det ena röret skruvas 

kommer delen som är fäst på 

det smalare röret tryckas ut 

vilket tillslut kommer trycka 

så hårt att konstruktionen 

kommer låsa sig. 
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BASENHET 

I tabell 11 visas koncepten för basenheten som bearbetats Osborns idésporrar. 

Tabell 11 Osborns idésporrar basenhet. 

Hexagon 

En form som gör det enkelt 

att fästa saker i. De raka 

partierna medför att det blir 

enklare att fästa glaspartier.  

 

Rektangel 

Enkel underlättar 

tillverkning. Nackdelen med 

detta koncept är att det inte 

riktigt passar in i 

formspråket på tälten.  

Fyrkantig 

Likt hexagon konceptet med 

att det blir enkelt att fästa 

glaspartier. Detta koncept 

passar inte lika bra in med 

formspråket. 

 

Rund 

Konceptet fungerar bra med 

formspråket. Problemet som 

kan uppstå är att det kan 

vara svårt att fästa 

glaspartier som inte är 

runda. 
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FÄSTE GLAS I BASENHET 

I tabell 12 visas koncepten för infästning av glas i basenheten som genomgått Osborns 

idésporrar. 

Tabell 12 Osborns idésporrar infästning av glaspartier i basenheten. 

Klämma 

Klämma där glaspartierna 

trycks ner. När glaset är på 

plats trycks flänsarna upp 

och glasskivan är fäst. 
 

Gängad 

Gängad runt glasparti som 

skruvas på basenheten. 

Detta koncept begränsas 

bara till om basenheten är 

rund. 
 

Sprint 

En sprint som förs igenom 

glaspartiet och basenheten. 

Konceptet kan innebära ett 

problem då uppdragsgivaren 

ville få mindre lösa delar.  

Stav 

Det enklaste konceptet där 

glasparti profilerna fäst på 

en rund stav som är svetsat i 

basenheten. 
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3.5.2 SYSTEMATISKA METODER 

Under rubriken Morfologisk matris visas en sammanställning av de bästa lösningar som 

uppkommit under konceptgenereringen.  Den morfologisk matris kombinerar sublösningarna 

från konceptgenereringen till möjliga lösningsförslag. 

Tabell 13 Morfologisk matris innan eliminering av koncept. 

Subfunktion Alternativ 

Förlängning av 

ben 

Knapp Gängat ben Delat ben Skurmopp 

Utformning av 

basenhet 

Fyrkantig Rund Hexagon Trappa 

Infästning av 

glas i basenhet 

Klämma Sprint Gängad Stav 

 

Utifrån den morfologiska matrisen som visas i tabell 13 ströks vissa konceptlösningar som inte 

ansågs uppfylla de krav och önskemål som ställdes i produktspecifikationen i lika stor 

utsträckning som övriga koncept. Eliminering skedde med hjälp av elimineringsmatrisen som 

visas i nästa del. Totalt efter sållningen med hjälp av elimineringsmatrisen kunde 3 st 

lösningsförslag presenteras. De lösningar som sållades bort var där basenheten var utformad 

till en cirkel, detta gjordes på grund av att glaspartierna ansågs vara svåra att fästa. Skurmopp 

konceptet sorterades bort direkt då det ansågs även det vara för svårt att tillverka med de 

tillgängliga maskiner företaget kunde använda. Konceptet där eldstaden var utformad 

fyrkantigt sorterades bort då formspråket inte passade in med företaget övriga produkter. 

Konceptet klämma för infästningen av glaspartierna sorterades bort då det ansågs vara svårt 

att fungera med glasinfästningarna. Tabell 14 visar den morfologiska matrisen efter 

elimineringarna av koncept. 

Tabell 14 Morfologisk matris efter eliminering. 

Subfunktion Alternativ 

Förlängning av 

ben 

Knapp Gängat ben Delat ben Skurmopp 

Utformning av 

basenhet 

Fyrkantig Rund Hexagon Trappa 

Infästning av 

glas i basenhet 

Klämma Sprint Gängad Stav 
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Koncept 1: Benen är utformade med knapplösningen som fäst i basenheten som i sin tur 

glaspartierna fäst med stavlösningen som presenterades ovan. 

Koncept 2: Benen är gängade där de höjs genom att skruva på dem. Dessa fäst sedan i 

basenheten som är hexagonformad där glaspartierna fästa med hjälp av stavlösningen. 

Koncept 3: Fyra benen som kommer i två lägen; ett långt och ett högt. Det låga passar för 

matlagning och det höga passar för myseldning och mingel. Benen fäst i den hexagonformade 

basenheten där glaspartierna fäst med hjälp av stavlösningen 
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3.6 KONCEPTVAL 
Efter konceptgenereringen finns ett antal koncept kvar som uppfyller problemformuleringen. 

Dessa vägdes mot varandra samt mot produktspecifikationen för att ta reda på vilken lösning 

som blev det slutgiltiga konceptet att gå vidare med.  

3.6.1 ELIMINERINGSMATRIS 
Utvärderingen av koncepten började med elimineringsmatrisen efter första sållning som 

beskrevs tidigare i rapporten. I tabell 15 kan resultatet från utförd tabell ses. 

Tabell 15 Elimineringsmatris. 
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Elimineringskriterier: 

(+)     Ja 

(-)     Nej 

(?)     Inte tillräcklig information 

Beslut: 

(+)    Lösningen går vidare 

(-)     Lösningen elimineras 

(?)    Ej tillräcklig information om lösningen finns 

kommentar Beslut 

Teleskop + - + + Löser ej att produkten blir höj- och sänkbar på ett smidigt sätt.  - 

Knapp + + + +  + 

Gängat ben + + + +  + 

Domkraft + - - + Lösningen kan bli för komplicerad att tillverka - 

Delat ben + + + +  + 

Skurmopp + + + + Svår att tillverka med de maskiner Tentipi har tillgängligt - 

       

Trappa + + + - Lösningen passar ej in i formspråket - 

Hexagon + + + +  + 

Rektangel + + + + Följer inte tältens formspråk - 

Rund + + + + Svårt att fästa glaspartierna - 

Fyrkant + + + + Passar ej med formspråket - 

       

Klämma + + + +  - 

Sprint + - + + Lösningen medför lösa delar - 

Gängad + + + + Basenheten behövde vara rund, därav elimineringen av detta 

koncept 

- 

Stav + + + +  + 
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3.6.2 KRITERIEVIKTSMATRIS 
Resultatet av matrisen i tabell 16 visar att koncept nr 1 och koncept 2 får 73 respektive 77 

procent av en ideal lösning och därmed inte når upp till koncept 3 som fick 98 procent av ideal 

värdet. En punkt som anses avgörande för valet är tillverkningen av produkten. Koncept 3 

ansåg vara betydligt billigare och enklare än de övriga koncepten. Koncept 3 ansågs även vara 

tillräckligt justerbar i höjd för att lösa problemformuleringen. 

Tabell 16 Kriterieviktsmatris. 
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3.7 KONSTRUKTION 

Under föregående fas presenterades olika koncept för att lösa problemformuleringen i 

projektet, där den övergripande formen på produkten bestämdes med lösningar. I följande del 

av rapporten kommer de grundläggande konstruktionslösningarna presenteras och hur de ska 

uppnås i praktiken. Det betyder att funktion och tillverkning kommer ligga i fokus, men även 

dimensionering och material kommer diskuteras. Den tilltänkta konstruktionen kommer 

presenteras i form av visuella bilder från CAD. 

3.7.1 MATERIAL & TILLVERKNING 

Utifrån diskussioner med uppdragsgivare angående materialval på basenheten bestämdes att 

en rostfri stålplåt skulle användas detta då det är enkelt att tillgå. Dimensionerna på plåten 

bestämdes till 3 mm.  För att välja vilken typ av plåt som lämpar sig bäst bör uppdragsgivaren 

testa/undersöka olika material. Som nämnts från intervjun med MSB så kommer troligtvis 

temperaturen ligga lite under 700 grader Celsius och därav passa någon form av stålplåt som 

material. 

Tillverkningsmetoderna som kommer användas är till stor del skärande bearbetning, samt 

bockning och svetsning. I vissa fall kan även vattenskärning användas. 

Tillverkningsmetoderna som bestämts är på önskemål av uppdragsgivaren. Benen kommer 

även vara tillverkade i  2 mm tjocka stålrör där gängade profiler kommer svetsas fast i båda 

ändarna av rören. 

3.7.2 BELASTNINGSFALL 

Beräkningar är en central del när en konstruktion ska dimensioneras för att klara av en tilltänkt 

situation. Det är även i beräkningsfasen som produktens säkerhetsaspekt till stor del bestäms. 

För att säkerhetsställa säkerheten utfördes beräkningar på basenhetens ben då de kommer ta 

upp all vikt från övriga komponenter på eldstaden. 

Buckling beräkningar genomfördes med antagandet att endast axialkrafter kommer uppstå i 

benen. Utifrån buckling beräkningarna skulle eldstaden kunna klara av en vikt på 815 ton. Av 

denna anledning utfördes även beräkningar på balkböjning som metod för att dimensionera 

benen. Utifrån dessa beräkningar kunde benen klara av en belastning på 835 kg. Vid 

beräkningarna antogs en vinkel på 20 grader vilket är en större vinkel på benen än vad som 

konstruerades i CAD. Se bilaga C för beräkningarna. 
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3.7.3 3D-MODELLERING 

För att kunna visualisera konceptförslaget för basenheten av eldstaden användes CAD-

programmet creo parametric 5.0. I figur 24 nedan visas renderingar på benen och hur de fäst 

samman, i figur 25 visas basenheten på eldstaden. I figur 26 visas en helhetsbild av basenheten 

med benen. I figur 27 visas en helhetsbild av eldstaden med alla komponenter. 

 

Figur 24 Höj- och sänkbara ben. 

 

Figur 25 Utformning av basenhet med infästning av glaspartier. 
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Figur 26 Basenhet med monterade ben. 

 

 

Figur 27 Helhetsbild av eldstaden. 
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3.7.4 HOPSÄTTNING 

Eftersom benen kommer sättas ihop för hand var fokus stort på att göra rätt hopsättningen 

innan de monteras på basenheten. Ifall eldstaden ska användas för matlagning eller som 

inredningsdetalj väljs längden på benen. De korta benen kommer användas till matlagning då 

kastrullerna kommer hamna i rätt arbetshöjd i förhållande till brukaren. Om eldstaden ska 

användas som inredningsdetalj kan både de lägre benen användas om t.ex. eldstaden ska 

användas med sittmöbler, men även de längre benen kan användas i kombination med 

ståbord. Benens längd bestämdes utifrån förstudien där det korta benet har en längd på 400 

mm och det långa en längd på 600 mm. Fötterna på eldstaden skruvas ihop med benen innan 

de skruvas fast på eldstadens basenhet. Eftersom fötterna skruvas fast kan justeringar göras 

beroende på underlaget. 

Monteringen av basenheten följer: 

• Först väljs vilken höjd eldstaden ska brukas i. Om det högsta läget ska användas 

skruvas de två olika längderna samman.  

• Fötterna skruvas sedan på respektive ben där justeringar kan göras beroende på 

underlag. 

• Benen med fötterna skruvas sedan fast på basenheten  
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4 UTVÄRDERING/DISKUSSION 

Projektplanen är väldigt bra att utföra i början av ett projekt för att tydligt strukturerar upp 

vad som ska göras och under projektets gång. Genom att sätta mål för när arbetsmoment ska 

vara klara kan tidsaspekten för ett projekt beräknas. I detta projekt genomfördes en tydlig 

tidsplanering i början i form av ett gantt-schema med olika gater som skulle uppnås innan 

nästa arbetsmoment kunde påbörjas. Det har periodvis varit svårt att följa projektplanen då 

projektets form ändras då djupare förståelse av problemet uppfattats. Detta har medfört att 

många ändringar behövt göras under projektets gång vilket varit väldigt tidskrävande. 

Eftersom detta inte konkretiserats upp i riskan analysen som finns i projektplanen fanns det 

inte heller något uttänkt sätt att lösa detta problem snabbt. Av denna anledning var vissa 

moment tvungna att förskjutas till ett senare datum samt att vissa avgränsningar behövts 

genomföras för att projektet skulle kunna gå i mål inom den tilltänkta tidsramen.  

Metoderna som valts i början av projektet har i princip varit samma under hela projektet gång, 

vissa små justeringar gjordes för att passa projektarbetet bättre då djupare förståelse av arbetet 

erhållits. Avgränsningar i arbetet försöktes göras tidigt i projektet med den breda 

problembeskrivningen som gavs av uppdragsgivaren medförde att detta var i princip omöjligt. 

Problembeskrivningen behövdes smalna av för att rimliga avgränsningar skulle kunna göras. 

Examensarbete utgick från ett stort arbete som var menat för två personer, för att få detta 

godkänt av examinatorn behövdes en tydlig uppdelning göras. Uppdelningen bestämdes med 

diskussioner med handledare och uppdragsgivaren.  

Under projektet uppstod det missförstånd mellan uppdragsgivare och student angående hur 

problemformuleringen skulle lösas. Av denna anledning hade projektet gynnats av att ha en 

tydlig breif där det tydligt skulle framgå vad som skulle göras i projektet. I boken Vilda idéer 

och djuplodande analys av J Landquist beskrivs vikten av att skriva en bra och tydlig breif i 

början av ett projekt där det framgår vad som ska göras. Ofta i breifen brukar uppdragsgivaren 

gjort research i ämnet som senare lämnas över till designern. Av denna anledning är det viktigt 

att designern skriver en breif som bekräftar vad problemet är och att det är förstått från båda 

sidor vad som ska göras och hur det ska lämnas över (Lundqvist. 1994). Vikten av att 

genomföra en rebreif är även något projektet kunnat dragit stor nytta av allt eftersom nya 

avgränsningar uppkommit, detta skulle ske genom tätare gatemöten med uppdragsgivaren. 

Förstudien har fungerat bra som en faktagrund för projektet men det har varit svår att använd 

materialet vi konceptgenereringen. De intervjuer som genomfördes var till stor nytta då en 

tydligare bild av problemet framgick från kunder och montörer. Intervjuerna och enkätsvaren 

bekräftade den problemformuleringen som erhölls från uppdragsgivaren.  Intervjuerna skedde 

i form av öppna konversationer för att få fram oväntade svar i form av diskussioner.  
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Detta visade sig vara användbart i vissa intervjuer men berodde helt på personen som blev 

intervjuad. 

Konceptgenereringen med fokusgruppen fungerade överraskande bra då det uppkom många 

bra och oväntade idéförslag. Det var totalt 9 studenter som deltog där majoriteten var 

Innovationsteknik och design studenter. En anledning till att så många oväntade förslag 

framkom kan bero på IoD studenternas vana av att konceptgenerera och tänka utanför boxen, 

vilket de gjort under hela sin utbildning. Om idégenerering skett med studenter från andra 

program hade resultatet troligtvis blivit annorlunda. 

Trotts att projektet stött på många problem kunde ändå en lösning presenteras som ansågs 

lösa problemformuleringen som ställdes i projektet. Resultatet kan dock diskuteras om det är 

den mest ultimata lösningen på detta problem. Det var svårt att få fram idéer som var utanför 

boxen som både uppfyllde problemformuleringen samtidigt som det uppfyllde 

uppdragsgivarens tydliga bild av vad de ville ha. De beräkningar som genomfördes bekräftar 

att benen kommer klara av den belastning som kommer uppstå utan att gå sönder. Benen är 

överdimensionerade av anledningen att det visuella intrycket blev mycket bättre vid större 

diametrar än vid små. 

Eftersom helhetsprodukten gjorde i kombination med en annan student kunde idéer bollas 

med varandra under hela processen trotts att olika arbeten genomfördes. Många av de beslut 

som genomfördes i projektet diskuterades med den andra studenten för att helhetslösningen 

av arbetet skulle bli bra och delarna skulle passa ihop. Genom projektet har det varit 

utmanande många gånger där den egna kapaciteten och kunskapen inom produktutveckling 

och designmetodik testats. Stödet från handledaren har varit enormt viktigt för projektets 

resultat där diskussioner varit en central punkt för att hitta lösningar på tillfälliga problem. 

Trotts att examensarbetet skiljer sig mycket från ett projekt i verkligheten kan studenten 

fortfarande ta med sig mycket erfarenheter angående kommunikation mellan olika individer 

samt djupare förståelse av produktutveckling. 
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5 SLUTSATS 
Konceptet som togs fram underlättar för brukaren att justera arbetshöjden för matlagning. 

Tack vara de gängade fötterna och benen kan två olika lägen ställas in där finjustering kan 

göras av fötterna beroende på underlaget som eldstaden ska stå på. 

Från resultatet av intervjuerna av kunder och montörer presenterades en tydlig frågeställning 

där båda parter beskrev samma problem. Genom att kunna ställa in höjden på produkten kan 

kunden bruka produkten på ett enklare sätt än de produkter som finns på marknaden idag. 

Tillverkning har varit en central del från uppdragsgivarenshåll där det förslag som presenteras 

är en enkel lösning som är billigt att tillverka och inte kräver special verktyg. 

För fortsatt arbete rekommenderas: 

- Utveckling av mattillbehör 

- Undersökning lämpligt materialvalet 

- Utveckling av gemenskapsgrillningstillbehör så som bänk runt eldstaden. 

- Vidareutveckling av infästningar för att hitta en mer genomarbetad lösning för hur 

glaspartierna ska fästas i basenheten. 
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INLEDNING 
Denna rapport redovisar examensarbetet ”Utveckling av en basenhet för en eldstad” som 

genomfördes av Christopher Jonsson vår terminen 2019. Projektet startades som examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik & design vid Karlstad universitet och omfattar 22.5 hp. 

Projektet genomförs med förteget Tentipi i Sunne. Den största delen av arbetet har genomförts på 

Karlstad universitet. Handledare för arbetet har varit Lennart Wihk och examinator var Leo De Vin. 

BAKGRUND 
Tentipi är ett familjeägt företag som grundades 1989 i Moskosel, svenska Lappland. Företaget 

grundades utifrån den traditionella samiska tältkåtans många användningsområden. Tältkåtorna säljs 

globalt över hela världen och används för en mängd olika former av arrangemang och event såsom 

företagsfester och bröllop. I tältkåtorna finns det en ventilationsöppning i toppen vilket ger möjlighet 

till att bruka en öppen eld eller kamin inne i tältkåtorna. Tentipi har två olika eldstadslösningar i 

dagsläget som inte täcker alla behov som kunderna har, och vill av denna anledning utveckla 

sortimentet för att möte kundernas ökade efterfrågan. För att möta kundernas behov på nya kreativa 

lösningar behövs ett utvecklat koncept tas fram med flera olika funktioner. Förutom ökat antal 

funktioner angående anpassning ska eldstaden även vara etiskt tilltalande för kunderna samtidigt 

som den ska passa in i formspråket hos företagets övriga produkter. En viktig faktor är även att 

produkten ska vara effektiv och logistisk att ta fram utifrån kostnad och miljö. 

PROBLEMFORMULERING/FRÅGESTÄLLNING 
En preliminär frågeställning formulerades i början av projektet. Denna baserades på 

uppdragsgivarens problembeskrivning. Den preliminära frågeställningen löd:  

”Hur kan en eldstad utvecklas med smarta konstruktionslösningar för att passa olika event och 

målgrupper?” 

SYFTE 
Syftet med projektet är att utveckla en eldstadslösning som anpassas efter behovet av brukaren. 

Syftet med projektet är även att utveckla ett produktkoncept utifrån vetenskap, ingenjörsteknik och 

designmetodik samt att fördjupa kunskaperna inom projektarbete 

MÅL 
Lösningen som tas fram ska göra eldstaden mer mångsidig där den kan anpassas för olika typer av 

event. Projektet avser att: 

• Utveckla en eldstad som passar olika event. 

• Föreslå en lösning som gör eldstaden mer moduler 

• Lösningen ska anses av uppdragsgivare, projektledare och handledare vara genomförbar. 

• Lösningen ska vara attraktiv för kund. 

• Lösningen som presenteras redovisas i form av konceptskisser samt visuella bilder i CAD. 

• Arbetet ska dokumenteras i en slutrapport. 

• Projektet beräknas innefatta 600 h och avslutas 28-05-2019. 
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AVGRÄNSNINGAR 
Projektet avgränsas till att omfatta produktutvecklingsprocessen fram tills att ett möjligt koncept 

arbetats fram. Slutprodukten är tänkt att presenteras i form av en CAD modell som visar hur 

produkten är tänkt att se ut. Projektet ska genomföras på ett ingenjör- och designmässigt arbetssätt 

enligt produktutvecklingsprocessens olika faser. 

ORGANISATION 
Arbetet kommer genomföras av Christopher Jonsson med en delad förstudie med Emelie Bylin som 

kommer arbeta med samma företag inom olika områden. 

Arbetet innefattar projektutföraren har ansvar för kontakt, kvalitet och tidsgränser som finns inom 

projektet. 

KONTAKTER 
AnnaClara Einarsson 

Uppdragsgivare/Kontaktperson Tentipi. 

Tel: +46 70 548 56 60 

E-post: annaclara.einarsson@tentipi.com 

Bengt Grahn 

Uppdragsgivare/ägare Tentipi. 

Tel: +46 XX XXX XX XX 

E-post: Bengt.Grahn@tentipi.com 
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Tel: 054-700 21 69 

E-post: Lennart.Wihk@kau.se 

Emelie Bylin  

Handledare vid Karlstad Universitet. 

Tel: +46 70 220 77 96 

E-post: Eme_By@hotmail.com 
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PROJEKTMODELL 
Projektet utförs enligt produktutvecklingsprocessen anpassad till lämpliga metoder och 

designmetodik. Figur 1 ger en överblick av vilka steg som kommer behandlas under projektet där 

Projektstart, Kravspecifikation (produktspecifikation), och konceptval och slutrapport kommer 

kontrolleras av de olika intressenterna. Om resultatet från någon av ovanstående faser ej blir 

godkänt kommer processen att itereras tills ett godkänt resultat presenterats. Tabell 1 ger en 

överblick på de grindhål och milstolpar som måste passeras för att kunna påbörja nästa fas i 

projektet. 

 

Figur 1. Överblick av projektflödet. 

 

 

Projektfas Milstolpar Grindhål Avslutningsdatum 

Projektstart  Godkännas av UG 08-02-2019 (v.6) 

Projektstart Projektplan klar  08-02-2019 (v.6) 

Kravspecifikation  Godkännas av UG 18-03-2019 (v.10) 

Metodik Delredovisning  21-03-2019 (v.11) 

Konceptgenerering konceptgenerering klar  31-03-2019 (v.13) 

Konceptval  Godkännas av UG 12-04-2019 (v15) 

Projektavslutning Redovisning/Utställning  27-05-2019(v 21) 

Projektavslutning Slutrapport Klar  28-05-2019(v.20) 

 

Tabell 1. Milstolpar & grindhål under projektet. 

 

 

  

Projektstart Förstudie
Produkt-

specifikation

Koncept-
generering

Konceptval
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konstruktion

Utställning
Projektslut/

Rapport
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PROJEKTSTART 
Projektplanen upprättas där huvuduppgiften är att sätta upp strukturen och ramverket för projektet. 

Under detta moment kommer även projektets plattform (online drive) upprättas där dokument och 

andra viktiga filer sparas. 

FÖRSTUDIE 
Förstudien används för att införskaffa all den kunskap som behövs för att göra väl genomarbetat 

projekt. Förstudien kommer vara uppdelad i två delar; en vetenskaplig del samt en 

användaranpassad studie. Den vetenskapliga delen av förstudien kommer behandla områden som 

rör Modularisering och användarförståelse. Det kan även uppkomma andra områden under 

projektets gång. Den användaranpassade studien kommer rikta in sig mot den tänkta användaren 

genom intervjuer. Förstudien genomarbetas grundligt så att en väl definierad problemställning och 

frågeställning kan identifieras. 

KRAVSPECIFIKATION 
Den information och kunskap som samlades in förstudien sammanställs och lägger grunden för 

kravspecifikationen. Detta dokument sammanställer alla de krav och önskemål som alla intressenter 

har och kommer ligga som grund för fortsatt arbete i konceptgenerering- och konceptval faserna. 

KONCEPTGENERERING 
Idéer genereras fram utifrån väl beprövade idégenereringsmetoder från designprocessen. Syftet är 

att utforska alla tänkbara lösningar på problemet. 

KONCEPTVAL 
Utifrån de idéer som genererats fram i tidigare fas sållas de mest attraktiva koncepten fram genom 

systematisk gallring genom välbeprövade metoder. Utvärderingen baseras på den satta 

kravspecifikationen. 

LAYOUTKONSTRUKTION 
Det valda konceptet konkretiseras genom CAD modeller, val av material och möjliga beräkningar. 

Skissmodeller spelar en viktig roll som underlag för CAD-modeller och tekniska lösningar. 

PROJEKTAVSLUTNING 
Under denna fas sammanställs hela projektet i form av en slutrapport. Presentation- och 

utställningsmaterial tas även fram. Under denna fas kommer även loggbok vara till stor hjälp. 
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TIDSPLAN & RESURSPLAN 
Tidsplanen är baserad på projektets WBS, se tabell 2. Gantt-schemat kan ses som figur 2. Projektet är 

uppdelat i olika sekvenser där arbetsuppgifter som ligger parallellt kan ses i tidsplanen detta beror på 

att växelverkan mellan olika sekvenser kan vara nödvändigt. I projektet planeras även vissa buffertar 

in infall vissa sekvenser tar längre tid än planerat, detta för att få en framtung process i de olika 

faserna samt för oförutsedda händelser som kan påverka projektet. Buffertarna planeras in i några 

faser som inte är så tidskrävande. För att kontinuerligt kunna följa och göra mindre uppdateringar 

kommer tidsplanen vara tillgängligt som ett Excel dokument på Google drive och på hårddisken på 

datorn. 

 

 

Figur 2. WBS för projektet. 
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Tabell 2. Tidsplan.
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RISKBEDÖMNING (FMEA) 
Riskbedömning är ett sätt att hantera information, händelser som kan påverka projektet och därmed 

försena tidsplanen. Dessa händelser hanteras som risker och utvärderas genom att multiplicera 

sannolikheten (S) att risken inträffar med konsekvensen (K) av risken (sannolikheten och 

konsekvensen värderas med ett tal från 1 – 5). Utifrån detta får händelsen ett risktal (R), där 

händelser med höga risktal prioriteras för att hitta åtgärder för att minimera dessa risker. Tabell 3 

visar den FMEA som utfördes för projektet. 

Riskbedömning S K R Åtgärd 

Tidsplanen spricker 3 4 12 Revidera tidsplanen  

För högt satta målsättningar 3 2 6 Prioritera det viktigaste i projektet 

Problem med att samla information 4 3 12 Prata med UG och gör andra sökningar 

Bristande dokumentation 4 5 20 Dokumentera allt från början av projektet 

Brist på kommunikation mellan student och UG 2 4 8 Regelbunden kontakt med UG 

Dåliga lösningsförslag 3 4 12 Utveckla en väl utförd kravspecifikation  

UG blir missnöjd 2 5 10 Kontakta UG vad som kan förbättras 

 

DOKUMENTHANTERING 
Alla dokument som upprättas kommer följa det tekniska sättet att skriva rapporter. Namngivningen 

av dokumentet kommer ske med version, datum och vilken fas som projektet befinner sig i. Filerna 

kommer sparas på en online drive och på en datahårddisk.  
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Produktspecifikation 
Produktspecifikationen upprättas för att komplettera informationen som saknas i 

uppdragsbeskrivningen. Specifikationen kommer fungera som ett dokument där det kan användas 

för att söka design- och konstruktionslösningar men även användas som referens för att utvärdera 

framtagna lösningar på problemformuleringen. Produktspecifikationen genomfördes i samverkan 

med den andra studenten som utför inglasningen av produkten. När koncept och 

konstruktionslösningar ska undersökas kommer bara de krav och önskemål som rör basenheten att 

utvärderas. 

Lösningen som tas fram ska vara en flexibel basenhet som är höj- och sänkbar för en eldstad med 

infästningsmöjligheter för glas. 

Olssons kriteriematris 
För att inte missa några krav och önskemål som kan ha stor påverkan på lösningsförslaget används 

Olssons kriteriematris. Genom att beakta produktens livscykelfaser utifrån fyra aspekter (process, 

miljö, människa, ekonomi) kan detta säkerhetsställas i större utsträckning (Johannesson, Persson & 

Pettersson, 2013, s. 150–154). 

Livscykelfas Aspekter 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering 5.1 5.2 5.3 5.4 

Tabell 1 Olssons kriteriematris. 

1.1 Lösningen ska klara av den värme som uppstår vid användning utan att påverka 

konstruktionen negativt. 

1.1 Vid inglasning bör lösningen inneha ett tak som försluter konstruktionen. 

1.1 En befintlig skorsten som företaget har bör passa in med taket. Ö 

1.1 Konstruktionen ska inneha möjlighet för matlagningstillbehör. Ö 

1.1 Konstruktionen bör inneha möjlighet för vindskydd. Ö 

1.1 Glaset ska klara en temperatur på 700 – 800 ˚C 

1.2 Material med låg miljöpåverkan bör väljas. Ö 

1.3 Säker så att framförallt barn inte bränner sig. Ö 

2.1 Konstruktionen ska vara utformad så att den är lätt att producera med företagets 

maskiner. Ö 

2.4 Tillverknings kostnaderna ska försöka hållas låga. Ö 

3.1 Standardkomponenter ska användas i så hög utsträckning som möjligt för att göra det 

enkelt att byta ut delar. Ö 

3.1 Glaset för inglasningen bör fraktas säkert. Ö 
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3.1 Företagets logotyp bör synas. Ö 

3.2 Produkten ska passa in i företagets övriga produkters formspråk. Ö 

3.3 Lösningen ska vara estetiskt tilltalande för kunden. Ö 

3.3 Lösningen ska förmedla säkerhet så att kunden kan/vill använda produkten. Ö 

3.4 Det ska finnas tillräcklig marginal för försäljning/uthyrning av produkten i förhållande 

till framtagningen av produkten. Ö 

4.1 Lösningen ska göra det enkelt för kunderna att anpassa produkten efter behov.  

4.1 Kunden ska kunna ställa in höjden på produkten på ett enkelt och smidigt sätt 

4.1 Produkten ska vara enkel att rengöra. Ö 

4.1 Produkten ska vara portabel Ö 

4.1 Produkten bör inneha handtag för förflyttning Ö 

4.1 Inglasningens infästningar bör vara kognitiva och snabba. Ö 

4.1 Enkelt att fylla på bränsle vid inglasning. 

4.1 Konstruktionen bör inneha någon form av avkastningsmöjlighet för 

gemenskapsgrillning. Ö  

4.2 Produkten ska kara av att vistas i utomhusmiljö. 

4.3 Lösningen ska vara enkel att använda och förstå sig på samt ha bra kognitiv ergonomi. 

Ö 

4.3 Produkten bör ha så få lösa delar som möjligt. Ö 

4.3 Produkten bör ha en arbetshöjd runt 1000–1100 mm. Ö 

4.4 Lösningen ska få plats på en europapall (800x1200 mm). 

5.2 Detaljer som byts ut ska vara enkla att återvinna. Ö 

Viktbestämningsmatris 
För att göra en så bra och konsekvent bedömning som möjligt av de olika önskemålen användes en 

viktbestämningsmatris. Genom att jämföra önskemålen med varandra tilldelades de en viktfaktor 

från 1 till 5 där 5 är högst prioriterat se tabell 1 för bedömning av de olika önskemålen (Johannesson. 

et al. 2013. s 150 - 153). 
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Tabell 1. Viktning av önskemålen
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Kravspecifikation 
Kriterie 
Nr. 

Cell Kriterium K = Krav 
Ö = Önskemål 

F = Funktion 
B = Begränsning 

1 1.1 Den befintliga skorstenen som företaget 
har bör passa in i konstruktionen 

Ö2 B 

2 1.1 Konstruktionen ska vara utformad utifrån 
matlagningstillbehör 

Ö1 F 

3 1.1 Konstruktionen ska innehålla vindskydd Ö1 F 

4 1.2 Material med låg miljöpåverkan Ö2 B 

5 1.3 Säker för brukare och barn Ö5 B 

6 2.1 Konstruktion ska vara lätt att producera 
med företagets maskiner 

Ö3 B 

7 2.4 Tillverkningskostnaderna ska hållas låga Ö5 B 

8 3.1 Standardkomponenter ska användas i så 
hög utsträckning som möjligt 

Ö2 B 

9 3.1 Glaset för inglasning bör fraktas säkert Ö1 B 

10 3.1 Företagets logotyp bör vara synlig på 
produkten 

Ö2 B, F 

11 3.2 Produkten ska passa in i företagets 
formspråk 

Ö2 B 

12 3.3 Lösningen ska vara estetiskt tilltalande Ö2 B 

13 3.3 Lösningen ska förmedla säkerhet så 
kunden kan/vill använda produkten 

Ö4 B 

14 3.4 Marginal för försäljning/uthyrning i 
förhållande till framtagningen 

Ö3 B 

15 4.1 Produkten ska vara enkel att rengöra Ö3 B 

16 4.1 Produkten ska vara portabel Ö3 F 

17 4.1 Produkten ska innehåll handtag för 
förflyttning 

Ö4 F 

18 4.1 Inglasningsinfästningar ska vara kognitiva 
och snabba 

Ö4 B, F 

19 4.2 Konstruktionen bör inneha någon form av 
avlastnings möjlighet 

Ö1 F 

20 4.3 Lösningen ska vara enkel att använda och 
förstå sig på 

Ö4 B 

21 4.3 Produkten bör ha få lösa delar Ö3 B 

22 4.3 Produkten ska ha en arbetshöjd på 1000-
1100 mm. 

Ö4 B 

23 5.2 Detaljer som byts ut ska vara lätta att 
återvinna 

Ö3 B 

24 1.1 Lösningen ska klara av den värme som 
uppstår vid användning utan att påverka 
konstruktionen negativt. 

K B 

25 1.1 Vid inglasning ska lösningen inneha ett tak 
som försluter konstruktionen. 

K F 

26 4.1 Glaset ska klara en temperatur på 700 – 
800 ˚C 

K B 

27 4.1 Lösningen ska göra det enkelt för kunderna 
att anpassa produkten efter behov 

K B, F 
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28 4.1 Kunden ska kunna ställa in höjden på 
produkten på ett enkelt sätt 

K F 

29 4.2 Enkelt att fylla på bränsle vid inglasning. K F 

30 4.4 Produkten ska kara av att vistas i 
utomhusmiljö. 

K B 

31 4.4 Lösningen ska få plats på en europapall 
(800 x 1200 mm) 

K B 
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