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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete har utförts av Marcus Ringström och Jonas Widell för examen på 
Innovations- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet och motsvarar 
22,5 hp. Projektets uppdragsgivare har varit Swegon AB i Arvika. 

Swegon i Arvika arbetar med utveckling och produktion av kylbafflar och ljuddämpare till 
luftkanaler. En aktiv kylbaffel är en klimatanläggning som i huvudsak tillför frisk luft, 
blandar om och rör runt den med den befintliga luften i ett rum för att skapa så bra 
inomhusklimat som möjligt. Dessa kylbafflar finns integrerade i undertak men även i 
frihängande form för gips och betongtak. De frihängande får därmed ett större fokus på 
utseende.  

Uppgiften var att ta fram ett nytt koncept och ny formgivning av en frihängande 
kylbaffel.  Önskemålet var att återanvända två huvudkomponenter, luftkanal och batteri, 
från ett pågående sidoprojekt. Avgränsningen var att gruppen skulle hålla sig till 
funktionsdugliga förslag med god grund för vidareutveckling av konstruktör. 

En förstudie gjordes för att skaffa sig bättre förståelse för branschen och området. 
Intervjuer med arkitekter och en VVS-konsult gav en riktlinje om vad som var bra och 
dåligt med dagens bafflar. Två idégenereringar lade grunden för gruppens slutgiltiga 
koncept. Koncepturvalsprocessen gjordes i samband med idépresentationer på 
styrgruppsmöten med Swegon.  

Arbetet resulterade i ett modulbaserat koncept för att passa så många målgrupper och 
miljöer som möjligt. 
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Abstract 

 
“Freely suspended chilled beam for Swegon” is a degree project in the Innovations- and 
design engineering program at Karlstad University, written by Marcus Ringström and 
Jonas Widell. The job requestor is Swegon AB with Staffan Biörklund, development 
manager and Per-Åke Larsson, development engineer as project managers. 

Swegon’s office in Arvika are developing and producing chilled beams and silencing 
equipment for airducts. A chilled beam is an air conditioner which main purpose is to 
provide fresh air and blend it with current air to provide the best possible indoor climate. 
These chilled beams can be found integrated in the ceiling or freely suspended where 
integration is not possible, for example in concrete ceilings. Freely suspended chilled 
beams therefore require more focus on appearance. 

The task was to develop a new concept of chilled beams with new design, where current 
main components from another line of chilled beams could be reused within the project. 
The project group had to keep within functional boundaries, making it possible to further 
develop the concepts by an engineer. 

A pre-study was made in order to better grasp the market and its technology. Interviews 
were made with architects and HVAC-engineers to get a sense of pros and cons about 
today’s products. Two events of brainstorming later became the foundation of the 
projects final concepts. A selection process was made in conjunction with a presentation 
of the final concepts together with Swegon. 

The project resulted in a modular based concept, able to quit a broad array of customers 
and environments. 
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1 Inledning 

 
Denna rapport beskriver ett examensarbete för uppdragsgivare Swegon AB i Arvika som 
är utfört på Karlstads universitet inom fakluteten för teknik och naturvetenskap. Arbetet 
är ett delmoment i Innovations- och designingenjörsprogrammet och omfattar 22,5 
högskolepoäng. Projektgruppen består av Marcus Ringström och Jonas Widell, 
handledare är Lennart Wihk och examinator Monica Jakobsson. Handledare från 
uppdragsgivaren har varit utvecklingschef Staffan Biörklund och utvecklingsingenjör Per-
Åke Larsson. 

1.1 Bakgrund 

 
Swegon AB är en sammanslagning av ett flertal äldre företag och arbetar med ventilation i 
alla dess former. I över 50 år har företaget samlat på sig ovärderlig kunskap och 
erfarenhet inom branschen. Med deras vision att ”skapa världens bästa inomhusklimat för 
människor och miljö” konkurrerar de över hela Europa och även i viss mån USA. 
Huvudkontoret är beläget i Kvänum där man också utvecklar och tillverkar 
luftbehandlingsaggregat. Andra produktionsenheter och laboratorier finns i Arvika, 
Tomelilla och S:t Karins i Finland. I Arvika produceras och utvecklas ljuddämpare och 
vattenburna klimatsystem. 
    Sammanlagt har Swegon ca 1000 anställda och omsätter ca 2,2 miljarder kronor. Med 
hjälp av att Swegon är ett helägt dotterbolag till Investment AB Latour som investerar 
långsiktigt ser framtidens existens säker ut. Investment AB Latour har ca 3500 anställda 
och omsätter ca 7 miljarder kronor. 

1.2 Uppdrag 

 
Vattenburna klimatsystem är ett av Arvikas produktionsområden vilket även är den 
produkt gruppens uppdrag handlar om. Det finns i huvudsak två olika varianter av 
kylbafflar. De idag vanligaste varianterna är infällda (integrerade) i undertak. Den andra 
varianten är frihängande och synlig och används då integrering ej är möjligt, exempelvis i 
betong- och gipstak.  
    Gruppens uppgift var att ta fram en ny modell av en frihängande kylbaffel. En kylbaffel 
är en ventilationsapparat som i huvudsak tillför frisk luft, rör om och blandar den med 
redan befintlig luft, och sedan blåser ut allt längs med taket. Till uppgiften hör också att 
de två nyckelkomponenterna, luftkanalen och värmeväxlaren (batteriet), önskas 
återanvändas. Detta för att på ett så effektivt sätt som möjligt få ner priset då de två 
komponenterna tidigare tagits fram i ett utvecklingsprojekt för en ny infällda kylbaffel. 
    En frihängande produkt har ett större fokus på form än en inbyggd produkt, eftersom 
hela produkten är synligt monterad. Frågeställningen är därför om de två dyraste och mest 
komplexa komponenterna, luftkanal och värmeväxlare, går att återanvända i tänkt 
omkonstruktion med bibehållen funktion och acceptabel utformning. 
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1.3 Syfte 

 
Syftet med projektet är att gruppen ska lära sig tillämpa de teoretiska kunskaper som legat 
till grund för utbildningen, samt driva ett projekt på egen hand tillsammans med Swegon. 
För Swegons del syftar dessutom projektet till att resultera i nya idéer och utformningar 
på frihängande kylbafflar då deras nuvarande produkt anses föråldrad. 

1.4 Mål 

 
Målet med examensarbetet är att ta fram ett eller fler koncept som företaget skall kunna 
dra nytta utav i deras kommande utvecklingsprojekt för nya produkter. Arbetet skall 
presenteras genom en rapport som skall vara klar och inlämnad den 2 juni. Redovisning 
sker i form av en muntlig delredovisning den 25 mars, en utställning den 26 maj, en 
muntlig slutredovisning den 28 maj, samt en opponering den 9 juni. 

1.5 Avgränsningar 

 
Projektets tidsavgränsning motsvarar 600 timmar per person med start 25 januari till 2 
juni. 

1.6 Läsanvisningar 

 
Nedan följer ett teoretiskt kapitel där projektets tillvägagångssätt beskrivs i detalj utan att 
röra vid research och/eller resultat. Denna del kan ses som tungläst och rekommenderas 
endast för läsare som är intresserade av djupare information angående den bakomliggande 
metodiken. För att få en enklare överblick hänvisas läsaren till kapitel tre och framåt. För 
att underlätta informationsflödet följer på nästa sida en ordlista på uttryck och ord som 
använts i rapporten. 

 

Primärluft –  Frisk luft, tagen utifrån. 
Sekundärluft –  Luft som av olika anledningar redan finns på plats i ett rum. 
Egenkonvektion –  Gas (luft) som sätts i rörelse på grund av lokala 

temperaturskillnader. 
Coandaeffekt –  Ett medies (luft) tendens att attraheras (sugs) till en närliggande 

yta. 
Kylfläns (batteri) –  En serie aluminiumflänsar som kyls av med hjälp av 

kallvattenledningar av koppar. 
Gälar –  Flänsar längs med utblåskanalen som syftar till att styra 

luftflödets riktning. 
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2 Metod 

 
Arbetet har huvudsakligen utförts med hjälp av metodik från Projektmetodik (Jansson & 
Ljung 2004) och Produktutveckling (Johannesson et al. 2004). Här följer en beskrivning om 
de metoder som använts i projektet.  

2.1 Projektplanering 

 
Planeringen har gjorts med hjälp av ett antal olika metoder för att ge en bra överblick på 
vad som behöver göras under projektets gång och för att få en uppfattning om hur 
mycket tid som kan behövas.   

 
2.1.1 Brief 
 
En brief, eller en projektbeskrivning som Lilliesköld kallar det, är ett viktigt moment i 
början av en projektstart. En brief innehåller bakgrund, enkel metodförklaring, syfte, mål, 
avgränsningar och hur arbetet skall presenteras. Detta för få en så tydlig bild av uppdraget 
och för att undvika missförstånd i projektet (Lilliesköld 2005). Briefen är ett levande 
dokument som kan komma att ändras beroende på vilken riktning projektet tar. 

 
2.1.2 WBS-schema 
 
WBS, Work Breakdown Structure, är en metod som hjälper till att strukturera och 
redovisa de moment som sätts upp i ett projekt. Ett WBS-schema saknar tidsrelation, men 
ger istället en god översikt för de olika moment och delar som kan tänkas ingå i projektet 
(Jansson & Ljung 2008). 

 
2.1.3 Gantt-schema 
 
Ett Gantt-schema är en visualisering av tidsdisponeringen för varje fas i projektet. Detta 
åskådliggörs genom liggande staplar längs en tidsaxel. Staplarna sträcker ut sig i det 
intervall respektive fas skall besitta (Jansson & Ljung 2008). 
    För att få en slutvärdering av tidfördelningen över de olika momenten kommer ett 
arbetsblad att utföras. 

 
2.1.4 Riskanalys 
 
Riskanalysen har till uppgift att åskådliggöra eventuella fallgropar och problem som kan 
tänkas uppstå i ett projekt. Dessa placeras lämpligast i en tabell, varpå respektive 
orosmoment tilldelas en konkret lösning. Detta underlättar vid eventuella komplikationer, 
då underlaget enkelt kan tas fram för att fatta snabbare beslut (Jansson & Ljung 2008). 
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2.1.5 Dagordning 
 
För att strukturera ett projekts gång ytterligare är det viktigt att säkerställa en dagordning. 
Det kan till exempel fungera på så vis att projektgruppen sammanträder varje måndag 
09:00 för en grundligare genomgång av veckans planerade aktiviteter, varpå de möts 08:00 
resterande dagar för en snabbare överblick, innan var och en återgår till sin respektive  
uppgift. En dagordning motverkar således eventuellt dubbelarbete och bidrar till en 
stabilare kommunikation projektmedlemmar emellan. 
 

2.1.6 Dokumenthantering 
 
Att spara information på minst två platser är en åtgärd för att minska risken för förlorad 
data, och även ett sätt att kontinuerligt förmedla information mellan olika parter.  

2.2 PU-processen 

 
2.2.1 Förstudie 
 
Förstudien är en slags research för att få grepp om ämnet och branschen vilket är 
nödvändigt för att förstå olika termer och ge en rättvis bild av problemet. Detta gör det i 
sin tur enklare att veta vilken typ av information som är viktig och vad som är relevant att 
fråga vid till exempel intervjuer och studiebesök. 

 
2.2.2 Faktainsamling 
 
För att få så bra resultat som möjligt, både vad gäller bakgrund, idégenereringen och 
resultat, är det viktigt med en grundlig research. Även under idégenereringen och 
konceptutvecklingen fortsätter researchen då nya frågeställningar uppkommer.  

Intervjuer 
Utöver den information som går att läsa sig till, erhålls mycket fakta genom att rådfråga 
både kunniga och experter inom olika områden (Johannesson et al. 2004). Dessa har 
möjligheten att själva dela med sig av sina erfarenheter och funderingar på förändringar. 
Gruppen har här valt muntliga intervjuer då det ansågs vara mest uttömmande alternativet 
angående informationsinsamling. 

Konkurrenter 
Efterforskningar på Internet har genomförts för att undersöka hur marknaden inom det 
aktuella produktområdet ser ut och vilka konkurrerande produkter och företag som finns 
tillgängliga för konsumenter. 

Studiebesök 
Till skillnad från en intervju får gruppen på ett studiebesök en möjlighet att se allt med 
egna ögon och bilda sina egna uppfattningar om eventuella brister eller lösningar. 
Studiebesök fungerar som en inspirationskälla till hur problem kan lösas. 
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Målgrupp 
För att utveckla en ny produkt eller tjänst krävs först god kännedom om vem användaren 
är. Detta kan framstå som trivialt i många fall, men risken finns att det under ett projekts 
gång visar sig betydligt mer invecklat än vad som först antagits. Utan en i förväg bestämd 
målgrupp är det omöjligt att tillgodose krav och önskemål hos användaren (Johannesson 
et al. 2004). 

Målgruppsanalys 
En målgruppsanalys syftar till att lära känna och samla in verkliga krav från de tilltänkta 
användarna. Utan detta kan utvecklaren gå miste om information som för användaren 
anses ”självklar.” Istället för att gå på intuition och individuella åsikter fås mer konkret 
fakta som kan appliceras på en framtida produkt, delvis skräddarsydd för användaren. 

Marknadsundersökning 
Det finns flera anledningar till att göra en marknadsundersökning. Den mest 
grundläggande anledningen är att skaffa information om hur en viss produkt eller tjänst 
upplevs utav användaren. Denna information kan brytas ner i mindre delar och ge 
underlag till vad som kan förbättras, vad som är bra och vad som saknas. En 
marknadsundersökning kan även inspirera till nya projekt, eller till och med att frammana 
nedläggning av en produktserie. 

Det finns olika sätt att genomföra marknadsundersökningar på och generellt delas de 
upp i två kategorier; kvalitativa och kvantitativa. Kvalitativa marknadsundersökningar 
syftar på djupgående faktainsamling, såsom längre intervjuer. Detta lägger större krav på 
användaren, men ger i gengäld träffsäker information och chans till följdfrågor som 
eventuellt dyker upp. Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in information, till 
exempel via enkätutskick. Detta ger en större spridningsbild hos användarna och det ställs 
inte samma krav på tillgänglighet och tid som i den förstnämnda kategorin. Nackdelen är 
förlorad chans till följdfrågor samt krav på administrativa och logistiska lösningar när 
undersökningen väl är över och underlaget skall samlas in för sammanställning. För 
projektets ändamål valde gruppen att jobba med djupintervjuer (Johannesson, et al. 2004). 
 
2.2.3 Kravspecifikation 
 
För att få en överrensstämmande bild med en uppdragsgivare skall en intressentanalys 
sammanställas. Intressentanalysen innehåller alla krav och önskemål från uppdragsgivaren 
samt tilltänkta intressenter. Efter intressentanalysen väljs de krav och önskemål ut som 
kan sägas vara särskilt viktiga för projektets idégenerering. Utifrån detta sammanställs en 
kravspecifikation vars syfte är att utkristallisera vilka kriterier som är krav, och vilka som 
är önskemål. Dessa krav och önskemål viktas sedan mot varandra i en viktbestämningsmatris 
utifrån projektgruppens åsikter. De viktade kriterierna kan sedan användas för utgallring 
och val av koncept. 

 
2.2.4 Idégenerering 
 
Tanken med idégenerering är i grund och botten att komma fram till nya lösningar på 
befintliga problem eller att skapa ett behov. Den äldsta och mest välkända metoden idag 
är brainstorming vilket går ut på att öppet diskutera och jämföra tankar och idéer. 
Nackdelen är att en brainstorminggrupp lätt blir för likriktad och glömmer att tänka out-
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of-the-box (Michanek & Breiler 2004). En viktig poäng med kreativitetsövningar är att 
inte bli låst av någon annans idéer eller uttalanden.  
   Utöver brainstorming finns det en uppsjö av diverse kreativitetsövningar, alla anpassade 
efter olika infallsvinklar och behov. Två metoder gruppen ansåg vara bra alternativ i en 
process som denna är presenterade nedan: 
 
Random Input 
Random input är en kreativitetsmetod som står för kvantitet framför kvalitet. Med det 
sagt genereras många olika idéer till kostnad av substans och genomförbarhet. En grupp 
(2-10 personer) tar ett slumpvalt ord ur till exempel en ordlista och sätter det som rubrik 
på en whiteboard. Därefter skriver varje person, enskilt eller i grupp, ner det första ordet 
de associerar till rubriken, varpå de åter igen associerar fram ett nytt ord. Om rubriken är 
”Träd” kan tankegången därefter bli grön, sjösjuk, båt, flytväst, skumgummi osv. Därefter 
presenteras en problemformulering som ska integreras med den uppskrivna listans ord, 
och sedan kombineras ihop till en lösning. Listan kan gås igenom individuellt eller i 
grupp. Styrkan med Random Input är att de mest osannolika områdena tillsammans kan 
skapa en lösning som normalt sett inte skulle framkommit genom en vanlig diskussion. 
(Michanek & Breiler 2004) 

Lotusblomman 
En annan teknik gruppen använde sig av 
under en senare fas var den så kallade 
Lotusblomman (Bild1). Gruppen börjar 
med att hitta ett ord som har med 
uppgiften att göra och sedan skriva ner 8 
nya ord relaterade till detta, för att i sin 
tur flytta ut dessa och utföra samma 
procedur. Med hjälp av denna metod kan 
gruppen göra sig fri från missgynnande,  
konvergenta tankebanor och enkelt strukturera upp diverse idéer. (Michanek & Breiler 
2004) 
 

2.2.5 Image board 
 
För att få en klarare bild av formspråk kan en image board tillämpas. Detta går till på så 
vis att projektgruppen samlar in bilder som på olika sätt talar till användaren och 
åskådaren. Bilderna i fråga kan vara egenhändigt fotograferade, tidningsutklipp eller från 
Internet; huvudsaken är att de följer en röd tråd. Det kan vara form, en känsla, en årstid 
eller en blandning. Bilderna sammanställs sedan på förslagsvis ett eller fler A3-ark, eller i 
valfritt bildbehandlingsprogram. När allt väl är monterat underlättar detta för 
projektgruppen att få en överblick åt vilken riktning formspråket skall utvecklas. En 
Image board används med fördel i ett tidigt projektstadium där idégenerering och 
konceptutveckling fortfarande pågår. 

  

Bild 1. Lotusblommans upplägg. 
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2.2.6 Utvärdering och val 
 
Utvärdering och val görs med hjälp av en kravanalys, som leder till en kravspecifikation, 
samt elimineringsmatriser, där alla koncept sammanställs med viktade urvalskriterier. 
(Johannesson, et al. 2004). Gruppen valde dock att diskutera samtliga idéer med Swegon 
istället för användandet av elimineringsmatriser.  
 
2.2.7 Konceptutveckling 
 
Under konceptutvecklingsfasen läggs all tid på att finslipa det slutgiltiga konceptet och 
fördjupa sig i områden som till exempel funktion och material. Även ytterligare research 
kan behövas om nya frågor uppstår. 
 
2.2.8 Layoutkonstruktion 
 
Som hjälp för layoutkonstruktion använde sig gruppen utav CAD-programmet och 3D-
verktyget SolidWorks samt skisser. Att bygga fysiska modeller kan även vara till stor hjälp 
för att ytterligare åskådliggöra brister och finesser. 
 
2.2.9 Presentation 
 
Under projektets gång skall två huvudpresentationer genomföras; en delpresentation och 
en slutpresentation. Båda presentationerna genomförs med hjälp av datorprogrammet 
Microsoft Office PowerPoint 2007. Som avslutning för projektet kommer även en 
presentation hållas för Swegon. 
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3 Resultat 

 
I detta kapitel presenteras all form av research och resultat som gruppen arbetat fram. 

3.1 Projektplanering 

 
Som ett första steg arbetade gruppen fram en grundlig planering. Vissa delar har på grund 
av format flyttats till sektionen Bilagor. 

3.1.1 Brief 
 
Se bilaga 1. 

3.1.2 WBS-schema 
 
Se bilaga 2. 

3.1.3 Gantt-schema 
 
Se bilaga 3. För slutvärdering av tidsfördelningen över de olika momenten, se arbetsblad i 
bilaga 4. Arbetsbladet uppdatterades efter hand som momenten avslutades. 

3.1.4 Riskanalys 
 
Se bilaga 5. 

3.1.5 Dokumenthantering 
 
Gruppen använde sig utav Project Place och It’s Learning som båda är webbaserade 
VLE-program (Virtual Learning Environment), där dokument kontinuerligt kan läggas 
upp. Utöver denna lagring har gruppen uppdaterat och sparat ner data på egna datorer 
och konton på universitetets datorer. 

3.2 PU-Processen 

 
3.2.1 Förstudie 
 
Under förstudien lades mycket tid på att sätta sig in i teknik och terminologi. Detta kapitel 
innehåller således fakta som togs fram under projektets förstudie och beskriver den under 
ett antal rubriker. Studien startar med en sammanfattning av gårdagens ventilation och 
dess påverkan av hälsa, diverse ventilationssystem, en genomgång i hur en kylbaffel 
fungerar, samt en analys utav Swegons konkurrenter och dess produkter. 
    Under projektets gång har också den mest väsentliga informationen samlats in under 
förstudien. Anledningen har varit att projektets natur till största del handlat om 
utformning, varpå lite tid har lagts ner på research av materialval och nya tekniker.  
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Ventilationshistoria 
 
Förr i tiden användes eldning i kaminer, kakelugnar och 
spisar för att få värme i byggnader. Med hjälp av enkla 
rökkanaler fick man den första typen av ventilation. 
Inomhusvärmen skapar ett naturligt undertryck i 
byggnaderna vilket medför att ersättningsluft utifrån 
tränger in via otätheter, något som är vanligt i gamla 
hus. På sommaren när inte eldning behövs, vädrade 
man genom fönster. På hus från 1700- och 1800-talen 
kan man se fönster som är försedda med en 
öppningsbar ruta i fönstret (se bild 2.) Detta för att 
vädra utan att behöva öppna hela fönstret. Senare kom 
också höga fönster med fönsterbågar, s.k. vädringsfönster, 
 högst upp (se bild 3) för att få in kallare luft högt upp i rummen. Nästa steg utvecklingen 
tog, var runt 1920-talet då radiatorer togs fram och ersatte eldning för uppvärmningen. 
Små badrum och toaletter började då flyttas in i husen.  
    Badrummen försågs med en klaffventil lågt ovanför 
golvet från en separat tilluftskanal som var placerad på 
skuggsidan av husets fasad. Via frånluftsgaller högre 
upp i rummen ventilerades badrummen med självdrag 
vidare upp till en gemensam frånluftsskorsten på taket. 
Denna princip dök först upp i Stockholm i seklets 
början och kallas därför ”Stockholmsventilation”.  
   På 1930-talet minskades rumshöjderna samtidigt som 
fläktventilation började etablera sig. Tidiga fläktsystem 
kombinerades med vanliga självdragssystem, samt att 
spring- och spaltventiler installerades vid fönstren.  
Luftkanalerna bestod till största del fortfarande av tegel men plåtkanaler blev allt mer 
vanligt. Tack vare reglerbara kontrollventiler som kunde skapa högre tryckfall blev man 
kvitt ljudproblem av den starkare radialfläkten som kom på 1940-talet. Fördelen med den 
starkare fläkten gjorde att man kunde justera luftflöden med högre precision (SFV 2009). 
 
Varför ventilation? 
 
I Norden tillbringar vi 90 % av vår levnadstid inomhus, vilket ställer vissa krav på luften 
vi andas, både hemma och på arbetsplatsen (Svensk Ventilation m.fl, 2004). Det finns en 
rad faktorer som påverkar luftens kvalitet; temperatur, lukt, hastighet, syre- och 
koldioxidhalt, fuktighet och föroreningar som damm, giftiga gaser och vittrat 
byggmaterial. Mycket tyder också på att det finns en koppling mellan allergi och 
inomhusluft, trots att det inte är vetenskapligt bevisat. För 60 år sedan var till exempel 
allergi mycket ovanligt, något som tros bero på att dagens hushåll och fastigheter är 
betydligt lufttätare och därför tillåter föroreningar att stanna kvar längre vid otillräcklig 
ventilation. 
    I en lokal med god luftkvalitet är O2-halten ca: 21 % och CO2-halten ca: 0,03 %. Luften 
vi människor andas ut har en O2-halt på ca: 18 % och CO2-halt på ca: 4 %. Det betyder 
att vi andas ut endast ca: 15 % mindre O2, men hela 100 ggr så mycket CO2 än den övriga 

Bild 2. Öppningsbar ruta i fönster. 

Bild 3. Fönsterbågar, s.k. vädringsfönster. 
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luften. Först när O2-halten är under 12-16 % eller CO2-halten övertiger 3 % upplevs 
tydiga andningsbesvär, men redan vid en CO2-halt på 1 % ökar andningshastigheten 
märkbart (Dahlvig 1998). 
    Det finns bestämmelser från Svensk Byggnorm om hur stora minimikraven på 
ventilationen skall vara i bostäder och övriga lokaler. I normala bostäder godtas 
självdragsventilation medan övriga lokaler skall ha ett frånluftflöde på minst 0.35 l/s m2. 
    Ett sammanträdesrum med ventilation dimensionerat för 10 personer klarar inte av 
ytterligare fem personer under längre tid, något som ofta kan bli fallet på en arbetsplats. 
Det är en utbredd uppfattning i dagsläget att ventilation kostar för mycket, och installerar 
man ett behovsstyrt system med variabelt luftflöde stiger kostnaden ytterligare. 
Byggherrar och entreprenörer som försöker möta en budget lägger således sällan extra 
vikt på ventilation på grund av kostnadsskäl. Baksidan av myntet är dock att dålig 
luftkvalitet bidrar till sämre hälsa, lägre produktivitet och onödigt värmespill (NE; 
ventilation 2010), (Svensk Ventilation m.fl 2004). 
 
Olika ventilationssystem 
 
Självdragsventilations 
 

Det finns ett antal olika ventilationssystem. Det enklaste och billigaste är 
självdragsventilation (S-system). Ett självdragande ventilationssystem beror på 
temperaturen ute och inne. När det är varmare inne än ute stiger luften upp till taken och 
vidare ut genom frånluftskanaler. Det bildas då ett undertryck i huset som gör att frisk 
och kall tilluft sipprar in via springventiler i fönster och andra otätheter. Nackdelen med 
detta är att det på sommaren inte blir någon ventilation alls, och med tanke på att inte 
luftflödet kan kontrolleras finns risk för problem med fukt och höga emissioner från 
material. (byggahus.se 2010), (NE; ventilation 2010), (Dahlvig 1998), (SFV 2009) 

 
Frånluftssystem 
 

För att lösa ventilationen på sommaren och få mer kontroll över ventileringen används ett 
mekaniskt frånluftssystem (F-system). Tilluften kommer in på samma vis som i ett S-
system men frånluftsventiler är placerade vid kök, badrum, toaletter etc. som är 
sammankopplade till en gemensam dragfläkt uppe på taket. Ett F-system klarar inte mer 
än ett luftflöde på cirka 0,5-0,6 oms/h1, vilket även är det minsta tillåtna luftflödet enligt 
Boverket. Vid högre luftflöden och när temperaturen utomhus närmar sig 0 °C, blir drag 
och kyla alltför störande. (byggahus.se 2010), (NE; ventilation 2010), (Dahlvig 1998), 
(SFV 2009) 
 
Från- och tilluftssystem 
 

För att kunna förebygga risken för höga luftflöden och drag behövs en mer avancerad 
teknik, till exempel ett från- och tilluftssystem (FT-system). I ett FT-system kan tilluften 
styra temperatur och kvalitet genom filtrering, rening och uppvärmning. Är kraven på 

                                              
1 Oms/h. Luftflöde i m3/timme per m3 rumsvolym. Luftomsättningar per timme. 
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luftflöden höga och husen moderna, med så tät byggnad som möjligt, installerar man även 
en utrustning för värmeåtervinning (FTX-system) för att spara energi. FTX-system är de 
mest vanliga vid nybyggnationer idag. Nackdelen är ett större behov av underhåll och 
service till skillnad från övriga system. Vattenburna, aktiva kylbafflar tillhör dessa från- 
och tilluftssystem. (byggahus.se 2010), (NE; ventilation 2010), (Dahlvig 1998), (SFV 2009) 

 
Kylbaffeln 
 
En kylbaffel kan närmast beskrivas som ett ventilationssystem avsett främst för offentliga 
lokaler så som skolor, butiker, arbetsplatser och hotell. Dess huvudsakliga uppgift är att 
röra om och förse lokaler med frisk luft så arbetsmiljön blir så god som möjligt. 
Kylbafflar bygger på två tekniker, aktiva eller passiva. Skillnaden mellan aktiva och passiva 
kylbafflar är avsaknad utav tilluftskanalen hos den passiva, där produkten enbart drivs av 
egenkonvektion och således enbart bidrar till luftkylning. Passiva och aktiva kylbafflar kan 
vara antingen frihängande eller integrerade i undertak. Med frihängande menas att 
produkten antingen är fäst eller nedpendlad direkt mot tak. Denna montering utförs 
oftast då ett undertak inte finns, till exempel vid betong- eller gipstak. 
    Formmässigt har frihängande kylbafflar oftast större krav på utseende då hela kroppen 
syns till skillnad från integrerade system som enbart blottar undersidan med perforering 
och utblås. På grund av de ingående komponenterna i kombination med strömningslära, 
effektivitet och aerodynamik utformas ofta kylbafflar som moduler om avlånga rätblock. 
Beroende på en lokals dimension och krav kan de därefter placeras efter behov. 
 
Hur en kylbaffel fungerar 
 
Den aktiva kylbaffelns uppgift är att 
tillföra och blanda frisk (primär) luft 
med den befintliga (sekundära) 
luften i ett rum eller lokal. 
Primärluften kommer normalt sett 
från ett aggregat som renat, och om 
det behövts värmt upp luft utifrån. 
Den friska luften förs in till baffeln 
och släpps ut via luftdysor som 
kanalen (1) i baffeln är försedd med. 
(Se bild 4) Dessa dysor bildar 
jetstrålar av luft som sedan blåses ut 
i rummet. För att få så bra spridning av 
 luften som möjligt riktas strålarna så att 
 de drar sig mot taket för att erhålla en coandaeffekt (4). Det innebär att luftströmmen 
klistrar sig fast mot taket och tar sig en längre sträcka ut i rummet och därmed bildar en 
bättre luftomrörning. Innan luften lämnar baffeln blandas den med sekundärluften i 
rummet. Den varma sekundärluften stiger (2) upp mot baffeln samtidigt som den sugs in 
med hjälp av undertryck som bildas inne i baffeln tack vare jetstrålarna. Precis när 
sekundärluften kommer in till baffeln kyls den genom att passera värmeväxlaren (3). 
   Blandningen av den primära och sekundära luften sker med hjälp av  

Bild 4. Aktiv Kylbaffel integrerad i undertak sedd framifrån. 1) Frisk 
luftström i tilluftskanal. 2) Varm sekundärluft kyls av i 3) värmeväxlaren. 
4) Sekundärluft blandas med primärluft och blåses ut längs tak. 
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strålpumpar eller som principen 
även kallas, ejektorer (se figur 1.) 
Vid ejektorer överförs energi från 
en vätske- eller gasström till en 
annan. Medie A, som är en vätska 
eller gas, pumpas via ett munstycke 
till ett blandningsrum, där medie B 
finns. I blandningsrummet bildas ett 
undertryck som drar med sig medie 
B och blandas ihop med medie A 
och pressas in till önskat rum 
(Alvarez 2006). 

Som det ser ut i kylbaffeln motsvarar luftjetstrålen utpumpningen från munstycket till 
blandningsrummet. Blandningsrummet på baffeln placerar man nära en värmeväxlare som 
med hjälp av undertrycket som bildas av luftjetstrålen suger in sekundär luft från rummet 
som då passerar värmeväxlaren för att sedan blåsas med i jetstrålen och ut längs taket. 
 
Konkurrenter 
 
Branschen inom vattenburna inneklimatsystem är relativt strukturerad på det sätt att 
många produkter överlag följer samma trender vad gäller utformning. Lindab är den enda 
konkurrenten i Europa som i dagsläget har ett övergripande modulärt system för 
utbytbara skal. Dimensionsmässigt finns det alltid en industristandard att gå efter.  
    Nedan följer ett antal inhemska och internationella produkter, främst frihängande 
tilluftsbafflar, från Halton (Halton 2010), Trox (Trox 2010), Fläktwoods (Fläktwoods 
2010) och Lindab (Lindab 2010) som i dagsläget är Swegons största konkurrenter inom 
vattenburna klimatsystem. För en bättre överblick har produkterna kategoriserats utifrån 
utformning snarare än tillverkare. En bilaga med samtliga produkter nedan har också 
sammanställts innehållandes mått och teknisk data (se bilaga 6.) 
 
Box 
 
Med rätblocket som grund representerar denna grupp, med sin enkla utformning, det 
generella framförandet av hur dagens frihängande tillluftsbafflar ser ut. Lite eller ingen 
fokus har lagts på att framhäva produkten som något ”exklusivt.” De två utstickarna är 
Haltons CBE (se bild 5) och Lindabs Architect Box (se bild 6), där företagen valt att 
istället placera perforering längs sidorna. Detta ger ett mer stilrent yttre då undersidan är 
den mest blottade ytan, och således ger ett slätare intryck. Lindab har även ett flertal 
utbytbara skal till sin Architect-serie, däribland modellen Square (se bild 7). 
     För att uppnå en mer kompakt dimensionering kan det stora batteriet, vilket placeras 
längst ned, istället delats upp i två mindre komponenter som sedan placerats diagonalt  

 

Bild 6. Lindabg Architect Box Bild 5. Halton CBE Bild 7. Lindab Square Bild 8. Fläktwoods IQFD 

Figur 1. Strålpumpens (=ejektor) princip. 
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eller vågrätt bredvid tilluftskanalen. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt för att undvika ett 
bulkigt och klumpigt utseende som samtidigt spar plats och inte inkräktar på synfältet. 
Nackdelen är att just två batterier behövs, något som kan påverka lagerhållning och 
lagerkostnad negativt om majoriteten av sålda kylbafflar är integrerade i tak och således 
endast använder sig av ett stort batteri. 
 
Box rundad 
 
Genom att runda av hörn och vinklar tas fokus bort ifrån 
skarpa skuggningar som kan uppstå vid kanter. Fläktwoods 
IQFC (se bild 9) är ett exempel på denna utformning i 
dagsläget, men även Swegons Adriatic passar under samma 
kategori. Tekniskt sett är detta fullt gångbart, men det snälla 
strömlinjeformade utseendet passar inte in i dagens samhälle 
då den kan kännas föråldrad. Än mer tydligt blir det när 
elfenbensvit täckfärg används vilket lätt associeras till 80-
talets konsoler och utrustning (Östling 2007). 
 
Box vinkel 
 

Fortfarande med rätblocket i åtanke, men med skurna underprofiler, erbjuder Lindab och 
Trox tre modeller som styr undan de kantiga boxliknande formerna. Fördelen är att 
utformningen kan uppfattas som mindre klumpig och därför smälta in med omgivningen, 
till skillnad från rektangulära lådor. 

 

 
 
 

  

Bild 9. Fläktwoods IQFC 

Bild 10. Lindab Architect Facet Bild 11. Trox FBK Bild 12. Lindab Professor 
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Rundad 
 
Lindab kan med sina många olika skal täcka ett stort område vad beträffar kylbafflars 
formgivning. Utöver olika typer av skal finns även möjlighet att ändra mönstret på 
perforeringen. 
    Även Fläktwoods har en kylbaffel med liknande utformning. Till skillnad från Lindabs 
Architect-serie kan IQFE (se bild 15) ändra spridningsriktning och luftflöde, men saknar 
helt det modulära system hos Lindab som används för att byta skal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Övrigt 
 

Trox är det enda ledande företaget som, inom Europa, sticker ut med produkter som 
skiljer sig från mängden; AKV1 (se bild 17) samt AKV2 (se bild 16.) AKV1 kan förpassas 
till det rundade segmentet medan AKV2 fungera både frihängande och integrerad i tak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bild 13, Lindab Arcitect Moon med 
olika typer av perforering 

Bild 14. Lindab Arcitect Wing Bild 15. Fläktwoods IQFE 

Bild 17. Trox AKV1 Bild 16, Trox AKV2 
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Studiebesök 
 
Endast två studiebesök gjordes då utbudet 
av frihängande kylbafflar i närområdet inte 
var så stort som gruppen hoppats på. Ett 
första besök ägde rum hos Swegon där 
gruppen bl.a fick ta del av deras 
utvecklingslokal med tillhörande 
laboratorium. I laboratoriumet var en 
rökavgivande kylbaffel placerad i ett 
tilltänkt kontorslandskap. Med hjälp av ett 
laserskikt kunde sedan luftströmmarna 
urskiljas som ett tvärsnitt för att få en bättre 
översikt av kylbaffelns spridningsförmåga, 
samt eventuellt oönskad turbulens. 
    Ett andra besök gjordes på PEAB:s  
kontor i Karlstad där gruppen fick beskåda 
en frihängande kylbaffel i en riktig 
kontorslokal. Syftet var att gruppen skulle 
bilda sig en uppfattning om hur en kylbaffel 
interagerar med sin omgivning, något som 
är svårbestämt enbart genom att titta på 
befintligt sortiment hos Swegon och deras 
konkurrenter. 
 
 
 
 
 
 
Färg 
 

Även om färgseendet fysiologiskt fungerar på samma sätt hos alla människor så ser vi 
färger olika. Avsikt, erfarenhet och förväntan påverkar det vi ser. Betydelsen av skilda 
kulturmönster kan inte underskattas, och en husfärg i Mexiko kan vara ”omöjlig” på våra 
breddgrader. Man bör därför vara försiktig med att formulera generella regler för färgens 
estetiska användning. Synfältet uppfattas som en helhet och färgen hos varje enskild del 
bestäms i relation till det totala sammanhanget (Nilsson 1999). 
    Huruvida detta appliceras på kund är relativt enkelt; kylbafflar går oftast i samma 
färgskala som taket de hänger i för att inte väcka för mycket uppmärksamhet. I de fall en 
kund önskar en avvikande färg tas diskussionen där och då. En avvikande kulör är inte att 
föredra, varpå en djupare studie i färg blir kontraproduktivt. 
 
  

Bild 18. Swegons utvecklingslaboratorium i Arvika. 

Bild 19. Marcus inspekterar frihängande kylbafflar 
i PEAB:s kontor. 
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Målgrupp 
 
Redan i ett tidigt stadie insåg gruppen att det skulle innebära betydligt mer arbete än 
förväntat för att specificera en målgrupp. Svårigheten låg i de olika entreprenadformer 
som existerar i dagsläget. Beroende på geografi och entreprenadform vid ett bygge kan 
utfallet vid val av kylbafflar variera kraftigt. I Sverige innefattar en nybyggnation oftast en 
eller fler av dessa fyra parter: 

Byggherre är antingen en fysisk eller juridisk person som för egen räkning utför, eller 
låter någon annan utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller 
anläggningsarbete. 
 
Beställare är antingen en fysisk eller juridisk person, och är i de flesta fall även byggherre. 
Beställare är den som är uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller 
kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare. 
 
Konsult är en sakkunnig rådgivare som utför tjänster på uppdrag åt en beställare 
exempelvis arkitekt, byggnadskonstruktör eller vvs-projektör. Konsult kan antingen vara 
en fysisk eller juridisk person. 
 
Entreprenör benämns den som åtagit sig att utföra mark-, byggnads-, installations-, 
rivnings- eller anläggningsarbete. Flera entreprenörer kan arbeta samtidigt på samma 
entreprenad, under samma beställare. Dessa blir då i sammanhanget sidoentreprenörer. 
Skulle ytterligare entreprenörer anställas under sidoentreprenörerna, betecknas dessa som 
underentreprenörer (Orestål & Örnhall, 1998). 
    För att belysa problematiken följer här ett fiktivt exempel som plockats ihop utifrån 
gruppens intervjuer med Haglund2, Börhaug3 och Andersson4 (se bilaga 7, 8, och 9), 
mailkontakt med Biörklund5 (se bilaga 10) samt Orestål & Örnhalls Byggherren och byggandet 
(1998). 

 
Beställare Bengt vill bygga en kontorsbyggnad för sitt nya huvudkontor. Han 

sammanställer en projektgrupp tillsammans med Byggherre Brynolf som skall se över bygget. 
Brynolf anlitar i sin tur en arkitekt Arnold (konsult) som ritar upp kontorsbyggnaden med 
ingående arbets- och friytor. Bengt och Brynolf godkänner ritningarna som till synes möter 
både budget och utformning. Brynolf anlitar därefter en VVS-ingenjör Viktor (konsult) som i 
sin tur ritar in och budgeterar värme, ventilation och sanitet i ritningarna. Viktor väljer även 
ut de produkter som skall utföra dessa tre huvuduppgifter, och tänker i första hand på 
effektivitet och budget. Han har genom åren haft god erfarenhet av Kylbaffel AB’s personal 
och produkter, både vad gäller effektivitet och pris, och väljer således i första hand bland 
dennes sortiment återigen. Viktigt att tillägga är att valet inte är definitivt; I enlighet med 
svensk lag måste det tydligt uttalas att ”denna, eller en likvärdig produkt” kan användas. 

Arkitekt Arnold är dock inte nöjd med de kylbafflar som VVS-ingenjör Viktor valt och 
vill helst byta ut dem mot en stilrenare, men dyrare, modell då han anser att de nuvarande 
kylbafflarna är klumpiga och fula. Detta går inte då budgeten spricker. Viktor går med på att 
byta ut produkten mot en likvärdig modell inom samma prisklass, men eftersom val av 

                                              
2 Jonas Haglund Arkitekt Skanark, intervju den 11 februari 2010. 
3 Rune Börhaug Arkitekt Mondo, intervju den 23 februari 2010. 
4 Robert Andersson VVS-ingenjör VVS-konsult, intervju den 25 februari 2010. 
5 Stffan Biörklund Utvecklingschef Swegon, mailkontakt den 15 februari 2010. 
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kylbafflar inte ingår i Arnolds arbetsuppgifter får han varken betalt, eller har tid att leta upp 
en annan modell.  

Beställare Bengt har emellertid hört talas om arkitekt Arnolds problem och har på eget 
bevåg letat upp en mer stilren kylbaffel inom samma prisklass, men av en annan tillverkare. 
Tyvärr har VVS-ingenjör Viktor tidigare haft dålig erfarenhet med sagd tillverkare, och 
övertygar Bengt om att hans val skulle bidra till framtida komplikationer.  

Projektet fortsätter och byggherre Brynolf anlitar diverse entreprenörer som slutligen 
bygger färdigt kontoret med de i första hand valdaprodukterna. En underentreprenör anlitas 
för installation och kalibrering av kylbafflarna, som tyvärr inte går smärtfritt; upphängning 
och inkoppling visade sig ställa till problem och installationen drar ut på tiden. Efter mycket 
arbete är dock allt på plats och personalen trivs i de nya lokalerna; luften är fräsch och 
ljudnivån behaglig. VVS-ingenjör Viktor får i efterhand höra om installationsproblemen, och 
bestämmer sig för att i framtiden tänka till en extra gång. 

 
 

Med detta exempel inses snabbt att VVS-konsulten i Sverige har stort inflytande vid val av 
bland annat kylbafflar. Övriga parter har i olika grader rätt att föreslå en likvärdig produkt 
till samma pris, men VVS-konsulten har det slutgiltiga ordet. Detta kan tyckas märkligt 
med tanke på hur ett frihängande luftdon kan påverka en inomhusomgivning negativt då 
en VVS-konsult generellt är fokuserad på pris och effektivitet, och inte lägger lika stor 
vikt på hur produkten i fråga samspelar med omgivningen ur ett estetiskt perspektiv. Det 
finns även indirekta målgrupper, liksom i fallet ovan med underentreprenören och 
installationsproblemet, som kan risa eller rosa en produkt. 
    I samtal med Swegon framgår det att arkitekter utomlands har en mycket mer 
övergripande roll, bland annat gällande ekonomi. Resultatet blir att en arkitekt utomlands 
får en högre position jämfört med i Sverige, och kan i gengäld fritt välja produkter. Det 
viktiga i sammanhanget är således att huvudmålgruppen varierar beroende på geografi och 
att det måste visas hänsyn till indirekta målgrupper. 
 
Målgruppsanalys/Marknadsundersökning 

För att få en trovärdig bild av marknaden har gruppen varit i kontakt med de specifika 
målgrupper som i huvudsak berör kylbafflar; arkitekter och VVS-ingenjörer. Tre 
intervjuer har gjorts (se bilaga 7, 8, 9) där bland annat skillnaderna mellan svenska och 
utländska arkitekter ytterligare har belysts. Ett nära grannland där detta kan appliceras på 
är Danmark. Ett annat exempel är Tyskland där det även ingår i arkitektens roll att göra 
överslagsberäkningar för luftdon och dylikt. Med det sagt kan givetvis geografiska 
skillnader förekomma då det i examensarbetets omfattning inte funnits tid eller resurser 
för att granska hela Europa i relation till arkitekters position. 

Under intervjuerna framkom även viktig information som behövdes för att 
sammanställa kravanalysen. Viktiga punkter var bland annat att en kylbaffel ska betraktas 
som en icke-produkt och helst inte synas över huvudtaget, samtidigt som funktion och 
kvalitet var de viktigaste aspekterna. Beroende på lokal och placering kan utseendet dock 
betraktas som godtyckligt; stormarknader och grova industrilokaler brukar inte vara kända 
för snygga innertakslösningar eftersom behovet inte finns. Tilläggas bör också, enligt 
arkitekt Jonas Haglund6, att folk generellt sett inte bryr sig om innertak såvida det inte ser 
bra ut (se bilaga 7). 

                                              
6 Jonas Haglund Arkitekt Skanark, intervju den 11 februari 2010. 
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3.2.2 Kravspecifikation 
 
För att strukturera processen upprättas en intressentanalys där viktiga intressenter listas 
tillsammans med deras specifika krav och påverkan. Intressentanalysen är sammanställd 
genom intervjuer och i kontakt med Swegon. 

Intressenter Krav/Påverkan Intressenter Krav/Påverkan 

VD Generera vinst 
Konkurrenskraft 
Framtidssäker  
Karaktäriserande 

Serviceman Lätthanterlig/lättåtkomlig 
Driftsäker 
Underhållslös 

 
Köpare 

 
Ekonomisk 
Effektiv 
Pålitlig 
Utseende 

 
Arkitekt 

 
Icke-produkt 
Utseende 
Storlek 

 
Byggföretag 

 
Modullösning 
Ljudnivå 
Storlek 

 
Inredare 

 
Färg 
Material 
Intryck 
Utseende 

Montör Enkel montering 
Säker upphängning 

Användare Utseende 
Engagemang 
Ljudnivå 

 
 
 

Nästa steg blev att vikta dessa kriterier mot varandra i en viktbestämningsmatris. 

 Kriterium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summa 

1 Generera vinst - 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 7 

2 Konkurrenskraftig 0.5 - 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 8 

3 Enkel montering 0.0 0.0 - 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 6 

4 Driftsäker 0.5 0.5 1.0 - 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 8 

5 Pålitlig 0.5 0.5 0.5 0.0 - 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 6.5 

6 
Lättåtkomlig för 
serviceunderhåll 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 - 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 6 

7 Goda miljöegenskaper 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 - 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 5.5 

8 Lätt vikt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 - 0.5 0.0 0.0 0.5 1.5 

9 Goda fraktegenskaper 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 - 0.0 0.0 0.0 2 

10 Diskret 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 - 0.0 0.0 2.5 

11 Ekonomisk 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 - 0.5 7 

12 Tystgående 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 - 6 

             Tot 66 

 

 

 

Tabell 1. Kravspecifikation syftar till att belysa intressenternas krav och önskemål. 

Tabell 2. Viktbestämningsmatrisen syftar till att poängsätta de krav och önskemål som framkommit genom intressentanalysen. 
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Slutligen sammanställdes gruppens kravspecifikation. 

Kriterie 
nummer 

Kriterium 
Krav = K 

Önskemål = Ö 
Funktion = F 

Begränsad = B 
Viktning 

1 Återanvända befintlig luftkanal K B  

2 God luftspridning K F  

3 Generera i vinst Ö  7 

4 Konkurrenskraftig Ö  8 

5 Enkel montering Ö  6 

6 Driftsäker Ö  8 

7 Pålitlig Ö  6.5 

8 Lättåtkomlig för seviceunderhåll Ö  6 

9 Eliminera perforeringen K B  

10 Goda miljöegenskaper Ö  5.5 

11 Lätt vikt Ö  1.5 

12 Goda fraktegenskaper Ö  2 

13 Diskret Ö  2.5 

14 Ekonomisk Ö  7 

15 Tystgående Ö  6 

 

 
3.2.3 Idégenerering I 
 
Med Random Input som stomme efter förstudien genererade gruppen ett antal koncept 
av varierande kvalitet. Utöver gruppens egna idégenereringar anordnades även två 
separata idégenereringskvällar där utomstående personer bjöds in, detta för att undvika 
enkelspåriga lösningar som annars kunde uppstått samtidigt som mångfalden gynnar 
processen.  
    På grund av nyfikenhet genererades även en del koncept fram angående teknik. 
Samtliga idéer presenterades i ett styrgruppsmöte men endast de, enligt gruppen, mest 
intressanta idéerna presenteras nedan. För resterande, bortvalda, idéer se bilaga 11-16. 
 

Sockerkakan 
 
En roterande kylbaffel löser automatiskt, utan gälar, 
luftens spridningsbild längs med taket, vilket också är 
Sockerkakans (se bild 20) styrka. I de fall en 
närliggande vägg ger upphov till oönskad turbulens 
kan Sockerkakan ställas in till att bara rotera i ett visst 
intervall, exempelvis från 0 till 270 grader. I ett första 
utförande är Sockerkakan till synes solid på grund av 
sk eller lampskärm, utan botten och tak. Således skulle  

 
 
 
 
 

Tabell 3. Kravspecifikationen syftar till att vikta kommande koncepts egenskaper. 

 

  

Bild 20. På grund av känslig information i ovanstående idé har gruppen, i samråd med Swegon, valt att svartlägga stycket. 
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Symmetriskt ringlande 
 
I ännu ett försök att styra undan marknadens 
formstöpta kylbafflar tänkte sig gruppen en form med 
fokus på symmetriskt ringlande (se bild 21). till en 
symmetriskt ringlande baffel krävs i så fall 3 separata 
batterier för att få plats i skalet. Eventuellt används 
endast ett långt batteri om kurvorna tonas ned. 

 
 
 
 
 
Lampatrapp 
 

Lampatrappen (se bild 22) syftar till att bygga in de 
ingående komponenterna i ett skal som allmänheten lättare 
kan relatera till. Måhända kommer den inte att bidra till 
belysning, utan förhoppningen är istället att en 
lamparmatur är mer estetiskt godtagbar än en kylbaffel. 
Nackdelen är att utformningen växer i höjd på grund av 
rastret, särskilt om mer vågade former utforskas. Två 
batterier längs med tilluftsröret används här med fördel. 

 
 

 
 
 
 
 
Blocktrappning 
 
Gruppen utforskar här det enhetliga inom form 
med hjälp av trappningar (se bild 23). Tanken är 
att visualisera hur en mosaikformad halvmåne 
känns i förhållande till 0>90 gradersvinklar. Inom 
arkitektur, enligt Jonas Haglund, arbetas det ofta 
med trappningar istället för diagonala linjer över 
långa ytor. Detta för att motverka upplevelsen 
om att något är snett och vint (se bilaga 7). 

 
  

Bild 21. Symmetriskt ringlande 

Bild 22. Lampatrapp 

Bild 23. Blocktrappning 
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Halvmåne 
 

Med ett stort batteri placerat 
ovanför tilluftsröret blir 
konstruktionen genast tjockare. 
Gruppen ville lösa detta genom att 
dra ut bredden ordentligt för att ge 
sken av en smalare konstruktion (se 
bild 24). Det ögat uppfattar som den 
verkliga tjockleken är avståndet 
mellan den yttersta kanten och 
kylbaffelns egentliga tjocklek. 
Breddar man de yttersta kanterna 
och gömmer resten av 
konstruktionen mot taket och från 
synfältet, uppfattas inte detta som 

den effektiva tjockleken. Kylbaffeln 
verkar till synes istället tunnare och 
”svävar”ett par mm under taket, 
menar Adam Fjäestad7. 

 
Utbytbara skal 
 
Liksom konkurrenten Lindab har gruppen även 
funderat kring en ”basplatta” med ett modulärt 
system för att enkelt byta ut ytterhöljet (se bild 25). 
Det kan liknas vid till exempel gårdagens Nokia-
telefon som även den hade utbytbara höljen, dock 
endast i varierande färger. Fördelen är att kunden 
kan välja mellan flera olika utformningar och inte 
vara låst till ett alternativ. 

 
 

Anti-perforering, limpan 
 
Under förstudien upptäcktes det att perforering är något 
som används uteslutande till att täcka kylbafflars insug. 
Gruppen har inte stött på ett enstaka fall där raster, textil, 
polymerer eller annan lösning använts. Tilläggas bör att 
det under intervjuer med arkitekter framkom att 
perforering är något som helst bör undvikas då det inte 
anses ”vackert”. Idén föddes då till att använda parallellt 
placerade skivor, tunna som tjocka och kanske i trä. 
Utformningen andas mer, medan innanmätet fortfarande 
är dolt (se bild 26). 

                                              
7 Adam Fjäestad Utvecklingsdirektör Swegon AB, styrgruppsmöte den 13 april 2010. 

Bild 24. Halvmåne 

Bild 25. Diverse former på utbytbara skal. 

Bild 26. Limpan. 
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Utspänt tyg 
 
Ytterligare en fortsättning på anti-perforering, som i 
denna idé (se bild 27) handlar om att spänna ut en 
elastisk textil över en tunn skelett-konstruktion. Ytan 
blir enhetlig och mycket vikt och material sparas in. 
Intressanta former kan uppnås genom att använda 
olika typer av elasticitet i materialet, och det finns 
rum att utforska vad som händer om tyngder hängs i 
mitten på varje ”tyg-sektion.” 

 
 
3.2.4 Utvärdering och val I 
 
Som ett första steg valde gruppen att snabbt sålla bort idéer som helt saknade substans, 
relevans och verklighetsförankring. Därefter sammanställdes resterande koncept till ett 
PowerPoint-dokument som sedan visades upp för uppdragsgivaren i ett styrgruppsmöte. 
Detta var ett medvetet beslut gentemot att använda sig av den föreskrivna metodiken, 
delvis på grund av att gruppen ville hålla många dörrar öppna inför det första 
konceptvalet. Projektet gav även upphov till många sidospår i kreativitetsprocessen vilket 
gjorde det svårt att aktivt utelämna koncept som kunde vara av intresse för 
uppdragsgivaren. Dessutom saknade gruppen de kvalifikationerna för att avgöra huruvida 
ett koncept kunde vara realiserbart. 

Efter det första styrgruppsmötet för utvärdering och val bestämdes det att gruppen 
skulle lägga fokus på att hitta en lösning som inte innebar någon form av perforering. Det 
som låg till grund för beslutet var Limpan och idén med ett utspänt tyg. Det bestämdes 
även att helt gå ifrån idén med ett stort batteri och istället använda två mindre, vilket inte 
var fallet från början. Fördelen med en tunnare utformning som två batterier bidrar till 
övervägde nackdelarna. En annan idé som ansågs intressant var det svartlagda stycket, 
men på grund av tidsbrist fanns inte möjlighet att ta konceptet vidare. 

Gruppen arbetade sedan vidare med utformningen utav tilluftskanal, batterier och 
styrplåt i programmet SolidWorks för att få en någorlunda korrekt grund att utgå ifrån. 
Den enda aerodynamiskt tekniska kunskapen gruppen utgick ifrån i detta stadium var 
relationen mellan dysorna och styrplåten samt längd på utloppet. Till hjälp hade även 
gruppen ritningar från äldre Swegon-modeller samt standardmått. Denna information 
framkom tidigt under det första styrgruppsmötet med Swegon (se bilaga 17). 

 
3.2.5 Image board 
 
Med stöd av vad som sades på styrgruppsmötet, där de första idéerna presenterades, 
gjordes en image board (se bilaga 18 och 19). 
 
  

Bild 27. Utspänt tyg. 
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3.2.6 Idégenerering II 
 
Med lotusblomman som grund jobbade gruppen vidare med tanken kring nollperforering. 
Återigen presenteras de idéer som enligt gruppen anses ha mest substans. Resterande 
idéer, samt lotusblomman, för följande moment finns presenterat i bilagorna 11-16 och 
20. 

 

Duken 
 
Duken (se bild 28) fungerar som ett substitut 
till det traditionella ytterhöljet. Den kan täcka 
hela, eller delar av, kylbaffelns komponenter. 
Dukens material är tänkt att bestå av en textil 
med god andningsförmåga, och fästs enkelt 
på motsatt sida med en magnetlåsning. Om så 
önskas kan duken lätt bytas ut och tvättas då 
dukrullens runda fästanordning skjuts in och 
ut i huvudfästets hålutrymme. Beroende på 
textilens elasticitet kan olika geometrier 
skapas, allt beror på hur grundstommen ser 
ut. Grundstommen består enbart av ett böjt 
stag. 

 
 
Y- och J-formade raster 
 
Gruppen visualiserade här raster 
med Y- och J-profiler (se bild 29) 
istället för perforering. Till höger 
ses Y-modellen. Det intressanta 
är att helt frångå den relativt 
subtila perforeringen för att se 
vad för typ av effekter som 
uppstår. Nackdelen är att det kan 
uppfattas som än mer plottrigt 
jämfört med vanlig perforering. 

 
 
  

Bild 28. Duken. 

Bild 29. Y- och J-formade raster. 
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Rasterskelett 
 
En blandning av lampraster och 
det tidigare konceptet Limpan 
ses på bild 30. Rastrets tjocklek 
och täthet kan variera beroende 
på takhöjd. Det går också att 
tänka sig en tunnare utformning 
där rastret ligger närmare eller 
helt emot batteriet. 

 
 
 

 
 
 
Lampatrapp 2.0 
 
Med ett renodlat lampraster (se bild 
31) försöker gruppen lura ögat och 
det undermedvetna att kylbaffeln 
egentligen är en taklampa. Huruvida 
detta är en bra idé eller ej är 
fortfarande oklart, men tanken är att 
människor i omgivningen lättare 
skall kunna relatera till produkten i 
fråga utan att behöva gissa. Det 
diskuterades även om förslaget att 
sätta in en riktig lamparmatur, men 
detta dömdes ut som en dålig idé på 
grund av lysrörens värmeutveckling. 
 
 

Trasdockan 
 
Det unika med Trasdockans 
utformning (se bild 32) är att 
underredet i grund består 
utav textiler som med hjälp 
av tyngder spänner ut 
materialet och bildar 
intressanta former. Givetvis 
går det även att tänka sig 
utförandet i plåt på bekostnad 
utav tillverkningsspill. 

  

Bild 30. Rasterskelett. 

Bild 31. Lampatrapp 2.0. 

Bild 32. Trasdockan. 
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Limpan Mk2 
 
Detta är en uppfräschad version av det 
första konceptet Limpan (se bild 33). 
Gruppen tyckte det var intressant att 
bekläda baffeln i ett trämaterial, till 
exempel ek, för att ge en hemmastadd 
känsla. Även höjden har sänkts för att få 
ett smidigare utseende, och ”trärastret” 
går nu hela vägen ut i kanterna. Som 
tidigare nämnts för Rasterskelett går det 
att tänka sig tunnare eller glesare profiler 
till trärastret. 

 

 
Två stora hål 
 
Med Två stora hål (se bild 34) 
var tankegången ”Varför 
perforering, varför raster? 
Varför någonting alls?” 
Konceptet i sig är tänkt att 
vara så pass barskrapat som 
möjligt. Om så önskas kan det 
dock byggas på med raster, 
perforering eller dylikt. 

 
3.2.7 Utvärdering och val II 
 
Redan i ett tidigt stadie uppmärksammades det att det kan behövas olika mycket vikt på 
utseende beroende på miljö. En industrilokal kräver inte lika mycket formgivning som en 
baffel i en butik eller på ett kontor.  
    Efter ett andra styrgruppsmöte med Swegon valdes konceptet ”Två stora hål” ut för 
slutlig vidareutveckling. Motiveringen var just att den i all enkelhet kan fungera som 
basprodukt för industrilokaler och dylikt med låga krav på omgivningen. Detta koncept 
var även det enda med vinklade batterier och ansågs vara bäst lämpat för att få en 
slimmad produkt. Utöver detta kan ett antal modullösningar tas fram till basprodukten, till 
exempel lamparmatur, raster och luftfilter för att dölja batterierna, eller detaljer som på 
annat vis ger basprodukten nya funktioner och ett mer konkurrenskraftigt utseende. Det 
unika är att ytterhöljet aldrig byts ut utan istället fungerar som en påbyggnadsplatta. 
Kunden kan därefter välja extratillbehör efter behov och prisklass, samtidigt som 
produktions- och lagerkostnader hålls nere. Modulerna ska vara billiga att tillverka och 
överlag ta mindre plats till skillnad från Lindabs Architect-serie med fristående 
ytterhöljen. ”Två stora hål” döptes sedermera om till det enklare arbetsnamnet 
”Kameleonten.” 

  

Bild 33. Limpan Mk2. 

Bild 34. Två stora hål. 
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3.2.8 Layoutkonstruktion 
 
Gruppens första prioritering var att konstruera en än mer korrekt utformning för 
tilluftskanal, batterier, utblås och ytterhölje än tidigare. Utan en mer detaljerad idé om hur 
innanmätet kommer se ut blir det i princip omöjligt att utforma design och tillhörande 
modulkomponenter. En annan svårighet som skulle uppstå var infästningsplaceringar och 
frigång mellan batteri och eventuellt raster, perforering eller luftfilter. 

Nästa logiska steg i ordningen var att fokusera på de detaljer som slutligen utgör 
modulsystemet; funktion och utseende. 

I överrenskommelse med Swegon bestämdes även att gruppen inte behövde visa 
hänsyn till nitplacering eller materialförluster vid plåtbockning då detta skulle bli allt för 
tidskrävande för projektet och i slutändan inte ge något nämnvärt tillbaks till Swegon. 

En annan viktig aspekt gruppen hade i åtanke var att Kameleonten skulle fungera 
aerodynamiskt korrekt som kylbaffel, även om detta var ett sekundärt mål som egentligen 
inte ingick i projektets huvuduppgift. För att simulera luftflödet användes Swegons EFD8-
program, CFD9 (Se bilaga 21). 
 
Basprodukt 
 
Då Kameleonten i konceptstadiet redan hade godtagbar placering utav tilluftskanal och 
batteri lades inte mer tid på detta. Detta konstaterades snabbt i en första, mindre utförlig 
EFD-analys. Dock analyserades aldrig kastlängden utan endast flödet inuti kylbaffeln, 
detta beroende på att modellen i testet inte 
innehöll alla ingående komponenter. 
    I sitt första utförande var ytterhöljet 
dessvärre inte tillräckligt brett (se bild 35) 
vilket gjorde att styrplåten för jetstrålarna lätt 
kunde ses efter tilltänkt montering, vilket 
resulterar i att den effektiva tjockleken på 
kylbaffeln uppfattas. För att undvika detta förlängdes 
bredden på ytterhöljet, varpå styrplåten inte längre blir synlig efter montering. En 
medföljande bonus till breddningen är att jetstrålarna får en längre sträcka på sig att fylla 
ut utblåset. Ju mer jetstrålarna fyller ut, desto mindre chans finns för sekundärluft att ta 
sig in ”bakvägen” via utblåset. 
    Längs med sidorna finns skruvhål som infästningspunkter samt en inbyggd järnprofil 
på gavelns understa del för magnetfästning till eventuella modultillval. Då Kameleonten 
som basprodukt inte är tänkt som något annat än funktionell ansåg gruppen att skruvhål, i 
relation till helhetsbilden, inte kunde anses som störande. Överblivna skruvhål kan 
dessutom snabbt pluggas igen. 
 
  

                                              
8 Engineer Fluid Dispensing 
9 Computational fluid dynamics (CFD; på svenska beräkningsbar strömningsdynamik) 

Bild 35. ”Två stora hål” med otillräcklig bredd. 
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EFD-analys 
 
För att ytterligare försäkra sig om 
Kameleontens effektivitet kördes en ny 
EFD-analys (se bild 36) av den bredare 
versionen. För att snabba upp 
processen gjordes ett tvärsnitt av 
Kameleonten, varpå 
analysen enbart 
fokuserade på ett litet 
område. Luftflödet ut 
visade sig 
tillfredsställande, 
medan induceringen 
genom batteriet är näst 
intill noll längst ut. 
Detta kan bero på 
batteriets vinkling samt 
att luftflödet ut inte 
täcker utloppet helt. 
Resultatet ansågs ändå 
som tillräckligt för att vara  
i ett så tidigt projektstadium  
då Kameleonten i dessa hänseenden presterade bättre än sin föregångare Adriatic. 
Ytterligare bilder av EFD-analysen finnes i bilaga 21. 
 
 
Huvuddel 
 

Huvuddelen är själva basen 
av baffeln (se bild 37). Det är 
en fullt fungerande baffel 
utan någon större hänsyn till 
utseende. Den kan främst 
vara aktuell för industritak 
där en snygg innertakslösning 
inte fyller någon funktion. 
Huvuddelen har dock 
infästningar med möjlighet 
för påbyggnad. Kunder som 
vill ha en snyggare variant får 
betala för påläggsmoduler som lyfter utseendet. 

 
  

Bild 37. Kameleonten i sitt ursprungliga basutförande 

Bild 36. Kameleonten i EFD-analys. De röda områdena motsvarar en 
luftström på 0,5 m/s och de mörkblå 0 m/s 
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Kameleont 1 
 
Kameleont 1 (se bild 38) är 
ett tredelat rundat modulskal 
bestående av två ytterskenor 
som fästs med krok på 
respektive sida av 
basprodukten, samt en 
”topp” vilket placeras med 
magnetfäste på den vågräta 
undersidan. Samtliga tre 
moduler är rundade i riktning med basproduktens vinklar för att få en strömlinjeformad 
finish. Mellan toppdelen och bashöljet finns ett mellanrum på 5 mm vilket är tänkt att 
delvis fungera bärande för lättare raster som textilier, tunnplåt och filter då dessa annars 
tenderar att hänga ner på grund av egentyngd. 

 
Kameleont 2 
 
Kameleont 2 (se bild 39, 40) är ett enda stort hölje som har en rundad form för mjuk och 
lugn känsla. Mellan huvudbaffeln och ytterhöljet finns ett mellanrum där önskvärt raster 
ska bäras och få plats. Ett raster som följer ytterhöljets runda form har tagits fram i 3D-
visualisering.  

Ytterligare ett stort hölje med annan form har ritats upp. Detta med en bredare och 
lite kantigare form för att ge en lägre, smidigare och tunnare känsla. Även här finns ett 
passande raster visualiserat. För sprängskisser se bilaga 22. 
 

 
Rasterskal 
 
Två typer av raster och former på höljen är också alternativ som kunden ska kunna välja 
mellan. Gruppen har i och med Kameleont 2 föreslagit en rund form för mjuk och lugn 
känsla och en tunn och en breddad form för lägre sidhöjd vilket ger en mer diskret känsla. 
Enligt Adam10 är just detta ett fenomen som ofta används vid TV-apparater för att lura 
ögat och ge en tunnare känsla av tv:n.   

                                              
10 Adam Fjäestad Utvecklingsdirektör Swegon, samtal den 13 april 2010 

Bild 38. Kameleonten med tredelat modulskal 

Bild 39. Kameleonten med halvmåneform och raster. Bild 40. Kameleonten med triangelform och raster. 
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Kameleont 3 
 
Kameleont 3 (se bild 41) har 
huvudbaffeln med de två 
sidorundningarna från 
kameleont 1 och fri öppning 
vid batterierna. Batterierna 
är endast täckta med en 
designad duk med hål som 
skapar ett mönster och ger 
en modern känsla. En stor 
fördel är att detta ”skal” inte 
väger så mycket och ger en 
stor valmöjlighet på färg och 
mönster. Huvuddelen förses 
med längsgående skenor 
med magneter som i sin tur dukarna träs på.  

 

 

Lamparmatur 
 
På detta modulset (se bild 42) där 
inte hela höljen används, finns 
förslag på lamparmatur i de två 
ytterskenorna. Armaturen föreslås 
vara ett T5 lysrör fullfärg vilket är 
vanligt förekommande i butiker, 
kontor och verkstäder. Lysröret 
har en effekt på 35 Watt och är 
16 mm i diameter. Lysröret har 

ett ljusflöde på 3650 Lm och en brinntid på ca 20 000 timmar. T5 lysrör Bio Vital har ett 
starkare ljus, men som används mer i lokaler utan något inkommande dagsljus från t.ex 
fönster. (Nova Group AB 2010) 

 

Filteröverdrag 
Istället för att använda något raster alls 
har gruppen föreslagit att endast täcka 
batterierna med en filtertrasselduk (se 
bild 43). Trasslet döljer batterierna och 
släpper igenom luft samtidigt som det 
ger en jämn och diskret yta.  

 
 
 
 

Bild 41. Kameleonten med designad duk. 

Bild 42. Kameleonten med tredelat 
modulskal samt lamparmatur. 

Bild 43. Filteröverdrag ger en jämnare totaluppfattning 
utav ytan. 
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Infästning 
 
En enkel upphängning av produkten (se bild 
44) är av stor vikt gällande service och 
installation. Detta problem löste gruppen 
genom att först montera upp bärande fästen 
försedda med spår i taket varpå produktens 
skenfästen enkelt föses in i spåren på takets 
fästen.  

 

 
Mellanrum 
 
För att undvika onödiga skarvar när någon form av täcklösning fästs på Kameleonten 
finns en smal springa mellan topp-delen (se bild 45) och huvuddelen. Samtliga 

rasterlösningar får plats i 
mellanrummet, samtidigt som topp-
delen är tänkt att bidra med stöd. 

 

  

Bild 44. Infästning i tak. 

Bild 45. Springa mellan topp-del och huvuddel. 
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4 Diskussion 

 
Planering och organisation 
Eftersom PU-processen bara är en vägledning för projektupplägg var gruppen från början 
väl förberedda på att utforma de ingående momenten efter projektets natur. GANTT och 
WBS var till stor hjälp vid projektets start fram till halvtid då arbetsgången flöt på 
naturligt. Endast vid ett fåtal tillfällen under projektets senare skede användes GANTT-
schemat för att stämma av gruppens status. Modellbygget som planerades att äga rum 
efter det sista konceptvalet fick dock lov att ge plats åt CAD:en som tog upp oväntat 
mycket tid. Anledningen var att CAD-modellerna var mer komplexa att konstruera än vad 
som tidigare antagits. Att ha fysiska modeller för att ytterligare visualisera de ytor som 
täcker batterierna hade gett en djupare förståelse för hur de olika täcklösningarna skulle 
fungerat. 
 
Metod 
Med tanke på vad som tidigare nämnts i rapporten om beslutsmatriser känner gruppen att 
det ändå skulle varit intressant att ha gått igenom detta moment då det är en relativt stor 
del av PU-processen. Det aktiva valet att ignorera beslutsmatriser har passat projektets 
natur då gruppen främst fokuserat på utformning, vilket kan anses relativt i beskådarens 
ögon. Med det sagt känner sig gruppen ändå nöjd med de koncept som valts ut med hjälp 
av Swegon. 

En punkt som gruppen känner sig otillfredsställd med är antalet intervjuer, speciellt 
med tanke på utlandskontakter. Under projektets gång gjordes ett försök att komma i 
kontakt med en dansk arkitekt genom Swegon, dock utan resultat. En utländsk arkitekt 
hade ytterligade kunnat belysa problematiken som gruppen blivit införstådd i, vilket även 
skulle gett gruppen en chans att korsreferera den information som samlats in i Sverige. 

Under projektets idégenereringsfas kände sig gruppen till en början låsta på grund av 
de estetiska krav som ställs på kylbafflar; icke-produkt. Att utgå ifrån en utformning som 
inte skall synas skulle enligt gruppen hämma den kreativa processen, speciellt när 
luftkanalen med dess avlånga form begränsade utformningen rejält. Skulle gruppen börjat 
”utforma” med dessa direktiv hade risken varit stor att den slutliga produkten skulle blivit 
en rektangulär vit låda, vilket inte hade gett något av värde. Efter en diskussion med 
Swegon där gruppen förklarade den kreativa processen gavs fullständigt fria tyglar 
beträffande utformning. Med detta bestämt kunde gruppens kreativa idéer även fungera 
som inspiration för mer realistiska koncept och framtida projekt. 

Gruppen vill enhälligt uttrycka sig att produktutveckling, oavsett utgångspunkt, är 
mycket intressant att jobba med. Hurvida det handlar om kylbafflar eller rakhyvlar är 
irrelevant då det är processen i sig som utgör de tillfredsställande momenten. 

Även om uppdragsgivarna varit nöjda med projektet kände gruppen en viss önskan 
om att ha tagit projektet ett steg längre. Att ytterligare jobba vidare på det modulära 
lösningssystemet ansågs intressant, till exempel genom att bryta ner de ingående 
modulerna i än mindre delar och tillsammans låta dem bygga upp olika former av en och 
samma beståndsdel. 
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5 Slutsats 

 
Gruppen har kommit fram till ett koncept som uppdragsgivarna har uttryckt sig vara 
nöjda med. Med ett modulbaserat koncept som uppfyller huvudkravet, att återanvända 
luftkanalen, tror sig gruppen ha fångat en stor målgrupp med en alternativ utformning 
som kan passa för många olika typer av miljöer. Det som grovt återstår för tillverkning av 
en färdig produkt är ytterligare modifiering och analysering utav effektivitet, 
detaljskonstruktion samt testkörning i laboratorium av en prototyp. 

Projektet har varit det första som gruppen utfört helt på egen hand och det har givit 
god erfarenhet till framtida utvecklingsprojekt. 

I dagsläget fokuserar Swegon på ett annat område, men det finns planer på att sätta 
igång ett utvecklingsprojekt för deras nästa generation utav en frihängande kylbaffel. Då 
det senare projektet träder i kraft har Swegon uttryckligen sagt att gruppens projektarbete 
kommer vara till nytta. 

Utöver detta har uppdragsgivaren visat intresse för de kreativa övningar gruppen 
använt sig utav genom projektets gång. 
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BILAGOR 
 



 
  

 
Bilaga 1 - Brief 

 

 
Brief 
 
Problemformulering  
Utloppskanalen från luftdysor i dagens frihängande kylbaffel är ej optimal ur estetisk och 
funktionell synvinkel. 

 

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget är att ge ett eller flera förslag och idéer på utformning samt konstruktion för 
optimering av luftflöde och utseende. Utifrån detta skall en undersökning ske om 
huruvida de två dyraste komponenterna, luftkanal och värmeväxlare, går att återanvända.  
Vid mån av tid kommer en kompletterande delstudie göras där fokus ligger på huruvida 
en ny värmeväxlare balanserar kraven för kostnad, mot förbättrad design och 
konstruktion. 

 

Genomförande  
Gruppen kommer att följa och arbeta utifrån en modern projektprocess med hjälp av  
kurslitteraturen, Johannesson Hans, Produktutveckling.  
Tankar kring andra tekniska lösningar kommer även att hållas öppna under projektets 
gång.   

 

Mål  
Vi vill ge ett eller fler koncept som ni skall kunna ta nytta av och gå vidare med.    

 

Tidsplan  
Projektet kommer att sträcka sig från 25 januari till 6 juni 2010. En presentation av  
uppdraget kommer att ske under vecka 21. 
 
  



 
 

Bilaga 2 – WBS-schema 
  



 
 

Bilaga 3 – Gantt 
  



 
 

Bilaga 4 – Arbetsblad 

ARBETSBLAD 

 

Moment 
Planerad 

tidsåtgång (dagar) 
Utfall tidsåtgång +/- mot planering 

Projektplanering 5 5 ±0 

Förstudie 11 18 +7 

Informationsinsamling 30 26 – 4 

Styrgruppsmöten 5 5 ±0 

Idégenerering 12 15 +3 

Konceptutveckling 8 9 +1 

Utvärdering och val 10 5 – 5 

Modellbygge 7 0 – 7 

Cad och skiss 9 13 +4 

Utställning 5 2 – 3 

Presentation 8 4 – 4 

Rapportskrivning 40 48 +8 

SUMMA  150 d 150 d ±0 

 
Varje dag i arbetsbladet motsvarar 8 h/person 
Tabellen sammanställdes efter hand som de olika momenten slutfördes.  



 
 

Bilaga 5 - Riskanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Bilaga 6 - Konkurrenttabell 
 
  



 
 

Bilaga 7 - Intervju: Jonas Haglund 
Intervju 20100211 
Jonas Haglund, 42 år 
 Arkitekt, Skanark  

F: Vad har du för bakgrund? 
J: Jag är maskiningenjör i grunden, och började min karriär på Wermtek där jag jobbade i 
10 år fram till 1990, då jag flyttade till Stockholm för att läsa till arkitekt. Jag var färdig 95 
och jobbade där i tre år innan jag flyttade tillbaks till Karlstad. ”...” Då började jobba på 
det kontoret där jag jobbar nu, sedan blev jag erbjuden att ta över ett par kurser ifrån 
Jerker Brandt då han flyttade till Malmö ”...” ”...”Det startade lite smått, och så 
småningom blev jag programledare för Innovation & Design. Det är till exempel jag som 
ligger bakom det här med Eldkonsten. ”...” 

F: Varför blev du ingenjör/arkitekt? 
J: Jag är fortfarande väldigt tekniskt intresserad. Jag är mer ingenjörsmänniska än arkitekt. 
Jag har alltid trott att jag skulle bli utvecklingsingenjör, ”...” men när jag upptäckte att jag 
faktiskt kunde komma in på en arkitektutbildning så kapitulerade jag, det var något jag 
faktiskt alltid varit intresserad av. Tekniken kring hus och former ”...” 

F: Hur ser du på ordet tidlöshet ur ett formperspektiv? Finns det något som alltid 
funkar? 

J: Man menar ofta något som inte känns daterat i efterhand, vilket innebär att man måste 
vara rätt sparsmakad.  

”...” Jag tror man i allmänhet överskattar möjligheten att skapa något tidlöst. Man är 
mycket mer färgad av det som är i tiden även om man tycker man är neutral. Jag tror det 
är svårt. Trä, borstad metall, det har varit poppis ett tag. Det skulle man aldrig kunna säga 
att det kom från 70-talet. ”...” 

F: Vad har arkitekten för roll i ett projekt? 
J: Om man tänker arkitekten som en konsultaktör är skillnaden mellan andra aktörer att 
man är med i en så stor del av processen, till exempel som tidiga förstudier till val av 
inredning. Det är skillnaden mellan ventilationskonsulter och dylikt, man har större 
möjlighet att påverka även om det inte alltid är samma arkitekt som jobbar med projektet. 
”...” ’I samband med hus 21, Vänern, blev jag anlitad att göra ett lokalprogram 2003, där 
vi grovt skulle spalta upp en rå plan över hur mycket kvadratmeter dagsutrymme som 
kunde ligga ljust eller mörkt. Utifrån det ramlade det ut lite nyckeltal på följytor för bland 
annat korridorer, då blev det ett hus på 22.000 kvm. Det hade vi inte råd med. Vi fick 
göra principskisser mellan relationer för olika funktioner, rumsplanering. Universitetet 
anlitade sedan samma arkitekt som ritade biblioteket och han fick i samma veva våra 
underlag. Jag har inte skissat något på hus 21. ”...” Däremot fick jag vara med och vara en 
granskande part vid bygget ”...” Det blir en extremt komplex projektprocess när det finns 
så mycket brukare med olika specialutrymmen med mikroskop och grejer. Vi hade en 
väldigt stor organisation för att fånga upp detaljbehoven. ”...” En inredningsarkitekt ritade 
bänkar, skyddsavstånd och paneler ”...” 

F: Fungerade du mer som en projektledare? 
J: Ja precis. Det kanske var ett lite extremt projekt. I ett ”normalt” projekt där man ska 
rita bostadshus eller kontor är det oftast ganska lätt att fånga upp funktionskraven. För ett 



 
 

antal arbetsplatser behövs det fikarum och skrivarutrymme. Man kallar det för ett 
programskede, att man formulerar lokalbehoven i text som ett slags schema, paralellt med 
skisser. 

F: Använder ni er utav Imageboards? 
J: Som jag har jobbat glömmer man ibland bort de aspekterna. Om inte beställaren säger 
hur det ska vara från början blir det oftast arkitektens preferenser. Ibland väljer 
beställaren en arkitekt på grund av tidigare arbete, men det är mer kändisarkitekter som 
rider på en sån våg. ”...” Som arkitekt har man dubbla uppdragsgivare. Man måste tänka 
på hur huset fungerar i omgivningen, för allmänheten. En produkt behöver bara 
tillfredsställa köparen. Ibland måste man bromsa beställaren, det är till exempel inte bra 
att alla golven lutar i en korkskruvspiral. Man måste tona ner, det tangerar det här med 
tidlöshet. ”...” ”...” När vi jobbar med privatpersoner måste man utbilda dem till att bli 
duktiga beställare. Vi ber dem samla på sig klipp på hur det ska vara, annars kan det bli 
tokigt ”...” ”...” man får inte alltid driva på sin konstnärspersonlighet ”...” 

F: Har du jobbat mycket utomlands? Hur är det med kulturskillnader? 
J: Nej. Men projektprocesser ser ju annorlunda ut. Arkitekter har mycket mer inflytande i 
andra länder, vilket innebär större ansvar. De kan vara ekonomiskt ansvariga och måste 
hålla koll på kalkyler på ett helt annat sätt, något vi i Sverige överlåter till andra. ”...” En 
dansk arkitekt ritade till exempel höghuset vid Medborgarplatsen i Stockholm för 15 år 
sen. Där bytte byggherren fönster, och arkitekten blev helt tokig. Han avsa sig hela 
uppdraget, så ett stockholmskontor fick rita klart huset. Det fick inte ens stå att han ritat 
huset, även fast det nästan var färdigbyggt. Han tyckte det blev för klumpiga profiler, och 
kände sig kränkt eftersom han aldrig blev tillfrågad angående fönsterbytet. ”...” ”...” 
Svenska arkitekter har inte en så jättehög status.  ”...” I äldre projekt som mitt kontor har 
gjort fanns otroligt mycket mer detaljritningar. Då ritade man ritningar på galler och 
fönsterbänkar ”...” ”...” Det är i dagsläget inte rimligt att ha ett handsnickeri för dessa 
detaljer ”...” 

F: Vem tar reda på vad för galler och fönsterbänkar som ska finnas? 
J: ”...” Oftast kommer det säljare till oss och presenterar produkter ”...” 

F: Väljer ni ut kylbafflar? 
J: Nej tyvärr är vi inte så inblandade i det. Oftast är det ventilationskonsulten som 
bestämmer. Gör man en totalentreprenadsförfrågan får man inte vara för specifik. Man 
får inte säga en exakt produkt på grund av hur konkurransen fungerar. Man får istället 
välja likvärdiga produkter. Vi hamnar aldrig i en situation att vi ska godkänna något, vi får 
vara glada om vi får göra en sammordnad undertaksritning där vi kan redovisa 
sprinklersystem så det ser någorlunda vettigt ut. 

F: Vem anställer ventilationskonsulter? 
J: Vid projekteringsfasen etableras en konsultgrupp med arkitekt, konstruktör, ventilation 
och el. Man jobbar på byggherrens uppdrag. ”...” Den här gruppen jobbar självständigt 
utan entreprenörer. På senare år har en ny entreprenadform uppstått; Beställaren 
bestämmer redan vid skissfasen hur de tänkt jobba ”...” ”...” konsultgruppen kan efter 
hand leja ytterligare konsulter för diverse områden ”...” ”...” Valet av utrusning ligger 
längre ifrån projektören, det är entreprenören som väljer ”...” 



 
 

F: Skiljer det sig på leverantör av luft/vattenburna system? 
J: Tillverkaren kan vara densamma, men det är olika entreprenörer som sätter upp 
grejerna. De kan ha förhandlat till sig ramavtal och i sin tur ha konkurrerande 
inköpskällor. 

F: Är det en ekonomisk fråga? 
J: Ja det är det. Just när det väljs don finns det inte mycket annat fokus på det i 
diskussioner. 

F: Tänk om det kommit ett nytt don som är väldigt tilltalande? 
J: På något sätt finns det väldigt låga förväntningar. Vi försöker lösa det med en strumpa, 
en korv, det tycker vi är rätt snyggt i jämförelse med stora donlådor. ”...” Oftast bråkar vi 
om huvar, kombihuvar, som ser ut som en stor hatt. ”...” ”...” Tyska arkitekter förväntas 
rita alla tekniska system i deras tidiga handlingar. De ska kunna göra överslagsberäkningar 
på till exempel ventilationskanaler. De har mycket större försprång eftersom de redan ritat 
in don, och har redan i den fasen letat upp vad de vill ha. Man ser mycket snyggare 
undertakslösningar i utlandet. Det finns mycket helintegrerade system med Spottar ”...” 
”...” när det väl kommer till kritan tänker inte folk så mycket på hur det ser ut, bara om 
det ser dåligt ut ”...” 

F: Kan du ge exempel på arkitektiska missfoster i byggnadsmiljö? 
J: Det ska ju vara något ni kan titta på själva... I Årjäng har de byggt på sitt gamla centrum. 
Det är faktiskt det värsta jag någonsin har sett. Har ni varit där? Det är så obegripligt. De 
har proppat igen... De har överskattat handeln, byggt ut, så vissa delar står tre meter ifrån 
andra hus och skymmer utsikten. Det är bostadslägenheter ovanpå, med balkongerna 
tagna direkt från 50-talet. Du får knappt plats att skaka en matta. Allt ser bara billigt ut, 
och det har gått fullständigt åt skogen eftersom det är så folktomt överallt. Arkitekten 
som ritat det var själv delägare i någon av fastigheterna, så jag tror han tappat bort sig 
någonstans på vägen. 

F: Kan du ge ett exempel på missar rent inredningsdesignmässigt? 
J: Jag är inte tillräckligt intresserad att jag går och ondgör mig för sånt. Däremot finns det 
en del ventilationsinstallationer som löper amok. Lite på skoj brukar konsulterna i 
Karlstad dela ut den årliga Guldfläkten till den som gjort den fulaste 
ventilationsprojekteringen. Ute på Skoghallsbruk finns en matsal, en ganska liten byggnad, 
låg, och på taket sitter ett JÄTTESTORT aggregat. Det går ut kanaler som är ”så här”, 
genom taket. 

F: Vad är i tiden just nu? Finns det nya material på ingång som inte blivit poppis 
men kan tänkas användbara i framtiden? 

J: Det har varit mycket vitt och trä. Det måste ju komma något efter den här ny-funkisen 
där allt är så avskalat. Arkitekter är väldigt försiktiga att jobba med färg. Rent förnuftigt är 
det bra att vara försiktig. Vi råder alltid en kund att satsa på inredningen istället, eftersom 
att det går att byta ut. 

F: Om det fanns utbytbara skal på till exempel don, skulle det vara bra? 
J: Tyvärr strävar man efter en icke-produkt. Det ska inte hända något i taket. 

F: Vad är det som inspirerar dig i dagsläget? 
J: Bra fråga. Jag är en effektivitetssökare. Jag vill ha en lösning som ger önskad funktion 
till minsta möjliga insats, att man hushåller med vad man bygger. Man ska inte dra på med 



 
 

stora rum och ytor bara för att det ska vara flashigt. Att ha en kund som tänkt göra det, 
och sen ge kunden underlag för att minska utrymme och kostnader med 20%, är en kick 
för mig. 

F: Vi vill visa dig lite bilder på hur det kan se ut idag. 
J: Jag tycker den här perforeringen är rätt okej, jag har inget emot det. Däremot kan det 
bli skitigt runtomkring, man får säkerställa att det inte ser sjaskigt ut.  Man kan fundera på 
om det ser ut som en armatur. Går det att sätta i takvinklar eller använda sig av tomma 
moduler som ingår i en form. En avvikande kulör är inget jag tror på. 

F: Är det viktigare med något snyggt än med funktion? 
J: Det tror jag inte. Funktionen är viktig. Däremot tänker jag på att dessa är väldigt 
riktningsskapande. Det kan vara en nackdel i ett rum som är kvadratiskt. Ett don som 
blåser ut symmetriskt och inte tar ställning till huvudriktning är bra. En riktningslös 
komponent är lättare att placera snyggt. ”...” Kan man bygga ihop allt till ett stort don? En 
nedsänkt takhistoria, det blåser i en slits i periferin. I ett kontorslandskap, där det inte 
finns naturliga väggar som styr möbleringen, skulle det kunna vara snyggt att ha en 
armatur i taket som på något sätt påvisar att ”här är ett rum.” ”...” 

F: Är det okej att ”bygga in” en baffel i taket med diagonala vinklar? 
J: Oftast jobbar man med trappningar i tak. Diagonaler skär sig, sånt är känsligt. 

 
  



 
 

Bilaga 8 
Intervju: Rune Börhaug 
 
20100223 
Rune Börhaug, arkiktekt, Mondo, Karlstad 

R: Kylbafflar är ju inte särskilt sexigt (skratt) 

F: Nej, det är ju inte det! 
F: Vad har du för utbildning? 
R: Arkitektutbildad i Zürich, Schweich, 4,5 år. Jag har jobbat som arkitekt sedan 1981, 29 
år med andra ord. Jag började på Mondo (tidigare Hus- & planarkitekterna) någonstans 
runt 1992. Innan det hade jag ett eget företag i Sunne med en kille som heter Fredrik. Han 
jobbar här nu också. Vi har kontor i Stockholm, Karlstad, Falun och Örebro. Vi i 
Karlstad ritar mycket kontor och förvaltningsbyggnader, inte så mycket bostäder. För 
tillfället jobbar jag och en ventilationskonsult från Göteborg med naturlig ventilation, där 
man inte behöver kyla, dvs man har motordrivna öppningsbara fönster. Det finns ett 
sådant hus i Sverige, och nu planerar vi ett nytt på 18000kvm. Det drar 40% mindre 
energi än med konventionella lösningar. 

F: Är det något som är på ingång, naturlig ventilation? 
R: Nej. Svenska ventilationsklustret vill inte tillåta det. De tror inte att det funkar, och det 
finns lagtext på att man ska ha si och så mycket luftombyte i ett rum osv. Dessa kraven 
måste hållas, och de kanske inte alltid hålls vid en sådan lösning, men man får ändå ett bra 
inneklimat. Om det genomförs blir det givetvis svårare att sälja kylbafflar. Trenden 
utomlands är att man försöker få bort bafflar för att spara energi, men det funkar inte 
överallt. I vissa utrymmen måste man ha kyla när det blir mycket tillförd värme. 

F: Har du varit i kontakt med Swegon någon gång? 
R: Nej, men jag har hört talas om namnet. Oftast är det ventilationskonsulten som 
föreskriver kylbafflar. Han kommer med en prospekt till ett projekteringsmöte och frågar 
om till exempel kylbaffeln är ok. Vi kan fråga vad han har att välja på. Det är inte vårat 
primära område att välja, ibland får vi och ibland inte. 

F: Hur är det utomlands? 
R: Där är arkitektens åsikter mycket tyngre, även när det gäller inredning. 

F: Hur känner du om du får välja kylsystem, vad vill du ha? 
R: Man vill försöka integrera det i taket, så det inte hänger som en ful limpa. Rören som 
ska anslutas är inte heller så vackra. Det kan vara en snygg kylbaffel, men kopplingen är 
fortfarande ful. Där behövs en bra lösning. Ibland har jag funderat på kylbaffel/belysning 
i ett, men det fungerar inte på grund av värmen plus att kylbaffeln oftast ska hänga någon 
annanstans än belysningen med tanke på drag. När det är integrerat i taket spelar det inte 
så stor roll, då syns det inte lika väl. Dessutom måste väl allt hänga i taket. Tänk om man 
kunde ha något stående på golvet, men det försämrar uppenbarligen spridning och 
omrörning.  ”...” Vi får inte betalt för att välja kylbafflar. Detsamma när det gäller 
belysningen. Det kommer en elkonsult med sin luftmätare som säger att si och så mycket 
belysning ska finnas här. Han tar det han alltid tagit, frågar oss om det är fint och vi säger 
nej. När han sen frågar oss om vi vill välja något annat säger vi nej, vi får inget betalt för 
det. Det är skillnaden mellan en arkitekt i Sverige jämfört med Danmark. Så är det även 
med kylbafflar och radiatorer. Ingen frågar mig vilken radiator jag vill ha. ”...” ”...” 



 
 

Kanske har radiatortillverkarna varit hos oss och gett oss en broschyr, men den hamnar 
tillslut i stora arkivet eftersom det inte är vår sysselsättning. Vi bara vet att det finns. Det 
är bra att de går till oss, men det är fel person. Jag hinner inte, jag får inte betalt. ”...” ”...” 
Det är svårt att bryta trenden mellan företag som alltid använder pålitliga, beprövade 
metoder och produkter ”...” 
 
F: Vad har du för roll i ett projekt? 

R: Jag är oftast projektledare. Ansvarig. 

F: Är det du som sätter ihop projektgruppen? 
R: Nej, det är ofta beställaren sätter ihop det själv. Det är väldigt sällan vi får styra det, det 
hänger mycket på entreprenören. Eller om det gått ut för förfrågan, de har ritningen och 
köper upp samtliga områdeskunniga för sig. 

F: Har du hört talas om den Årliga Guldfläkten? 
R: Nej, det har jag inte... om det inte handlar om de som gör de fulaste 
ventilationsanläggningen? Är det det? Ok, Hasse Nilsson och Sven Olsson på KVE 
Konsult har vunnit den en gång. Vi brukar reta dem för det. 

F: Kan du ge ett exempel på ett arkitektiskt misslyckande? 
R: Jag tycker de har misslyckats med den kopparfärgade kupolen på Mitt i City. Man har 
dödat den med radhusen som ligger bredvid, den fyller ingen funktion längre. Varje gång 
jag går förbi där tänker jag ”fy fan, hur fick de lov att bygga det där på taket?” När de fick 
lov att göra lägenheterna skulle de tagit bort kupolen eller gjort något annat. Lägenheterna 
är fina, men de slår sönder kupolen. Stadsbildsmässigt är det inte okej. Det retar mig 
(skratt) 

F: Vad tycker du är i tiden just nu, rent formmässigt? Kan man säga att något är i 
tiden? 

R: Ja det kan man, det finns alltid trender inom arkitekturen. Det som är trendigt är 
glasfasader. Det har kommit tillbaks igen, även fast det är ett bekymmer med miljö och 
energi. Två-skikts fasader, när man har en hinna utanpå huset, är populärt. 

F: Det här med inbyggda kylbafflar, reflekterar du över perforering? 
R: Nej, inte så jag skulle vilja ha det på ett annat sätt. Det hänger ihop med omgivningen. 
”...” En kylbaffel bör vara så vit som möjligt mot ett vitt tak ”...” 

F: Vad tycker du om kylbafflar förutom att de är ”osexiga”? 
R: Jag minns att vi jobbade med ett polishus i Västerås. Vi byggde in allt så det täckte hela 
rummet, så de gick från korridorväggen helt fram till fönstret, som en enhet. Så kan man 
göra i ett kontorsrum. Just att bygga ihop allt så de ligger i en rak linje. Det blir ett 
gestaltningselement, spänningen med ett riktningsmoment. Det är inte ofta man tittar i 
taket på byggnader, det ska inte hända nåt där. Går man på ICA Maxi eller OBS och tittar 
upp i taket ser det ut som grisen.  

F: Är taken en gråzon för arkitekter och inredare? 
R: Ja det är det, men det beror på att människan inte tänker så mycket på det. Däremot är 
det skönt när man kommer in i ett hus där taken är genombearbetade. Jag var på ett 
museum i Helsingfors, med helt släta vita tak. 



 
 

F: Är det undermedvetet skönt? 
R: Ja det tror jag. Det viktigaste är att allt smälter in så gott det går. Det finns inget som är 
rätt eller fel angående perforering, det beror på rummet. Sedan kan man givetvis ha egna 
favoriter, men det är inte säkert att det passar ändå. Det är bra med alternativ. Att kunna 
byta front/undersida är bra. Att lägga färg på är sällsynt, det är i så fall om jag vill det.  

F: Vad tror du VVS-konsulter tittar efter? 
R: Jag tror de tittar mycket på pris och funktion. Det beror på vem de jobbar mot, jobbar 
de mot en entreprenör måste de hålla ett pris. Jag tror det är svårt att hitta en produkt 
som är konkurrenskraftig om något annat än priset. Arkitekten är inte så stark i Sverige. 

F: Hur ser samma fråga ut om vi pratar utomlands? 
R: Där är designen viktigare, där kan en snyggare produkt bli vald även fast den kan vara 
dyrare. Ibland kan det vara bättre att visa vad det är för något. ”...” Jag tror det är viktigt 
att ha många olika former att välja mellan ”...” 

Rune Börhaug om framtiden: 

Datorer har blivit mindre energikrävande, belysning kommer bli mindre energikrävande 
vilket betyder ett mindre värmetillskott till hus. Det kommer behövas mindre anledning 
att kyla och jag tror att den fokus som ligger på att spara energi kommer innebära 
lösningar där man inte behöver bygga in kylbafflar över huvudtaget. Ett undantag är 
samlingslokaler där mycket folk kommer samlas samtidigt. 

  



 
 

Bilaga 9 
Intervju: Robert Andersson 
 
Intervju 20100225 
Robert Andersson, 42 år 
VVS-konsult (Värme, Ventilation, Sanitet), KVE Konsult 

F: Vem är du, och vad har du för bakgrund? 
R: Jag heter Robert Andersson, är 42 år och har jobbat som VVS-konsult sedan 1989 på 
diverse olika ställen. Jag har varit KVE-konsult i 10 år nu, och är delägare i firman sedan 
ett halvår tillbaks. Jag har en fyraårig teknisk utbildning med inriktning VVS bakom mig. 

F: Vad har du för roll när det kommer till val av luftdon, specifikt kylbafflar? Har 
ni som VVS-konsulter något att säga till om? 

R: Det finns två entreprenadformer; generalentreprenad och totalentreprenad. Vid en 
generalentreprenad kan till exempel Karlstad Kommun be oss om hjälp att rita en färdig 
produkt. Då jobbar vi ihop med arkitekter, elkonsulter o.s.v. Tillsammans ritar vi huset 
från början till slut, och vi som VVS-konsulter talar om vad för typ av bafflar som skall 
användas i respektive utrymmen. Har vi till exempel skrivit TB1 på en ritning så talar vi 
om i en beskrivning att det är en Swegon-tilluftsbaffel, 2,1m lång osv. Punkt slut. Man 
skriver sedan att allt material kan bytas ut, så länge det är likvärdigt och kommunen tycker 
det är okej. ”...” Till slut skickas alla ritningar och beskrivningar till anbudsräkning, varpå 
det skickas vidare till en entreprenör.  Blir det för dyrt kan en billigare produkt väljas om 
beställaren godtycker.  ”...” 

Den andra formen är totalentreprenad, där det mer handlar om uppstaplade krav. Där blir 
det också en ritning till slut, men då är det entreprenören som bestämmer. Om jag hjälper 
en ventilationsfirma beror det väldigt mycket på vad de vill ha för produkter, till skillnad 
från generalentreprenad där jag bestämmer väldigt mycket. Till viss del kan vi styra en 
entreprenör om vi vet att en annan produkt har bättre teknik. 

F: Tror du entreprenörer har gamla trogna kontakter som de ofta beställer av, 
vilket gör det svårt för nya företag och produkter att slå sig in på marknaden? 

R: Ja, så är det. Men ändå handlar det mest om en ekonomisk fråga. 

F: Finns det något du saknar från dagens leverantörer, angående kylbafflar? 
R: I min roll måste jag vara säker på att det blir bra och att produkten fungerar. Har jag 
förtroende för säljaren med hans tekniska kunskap så lyssnar jag givetvis på honom. Rent 
generellt förlitar vi oss väldigt mycket på leverantörernas kunskaper för att slippa 
kärnforska om allt. ”...” Det finns många arkitekter som inte förstår att saker och ting tar 
plats, trots att de jobbat länge i branchen. De tycker att vi borde hitta på något nytt. ”...” 

F: Hur tänker du när du väljer kylbafflar? 
R: Funktionen är viktigast, annars får vi problem. 

F: Har du någon åsikt om hur dagens kylbafflar ser ut? Form? Färg? Funktion? 
R: I 9 fall av 10 använder vi infällda kylbafflar. Jag har använt frihängande i kanske två 
projekt. Jag tycker det ska smälta in med taket. ”...” Det känns som man försöker få in allt 
möjligt i bafflarna, så som lampor, men jag har inte sett något sådant i Karlstad ”...”  ”...” 
Det man vill kunna påverka är spridningsriktning av tilluften. Ibland vill man ha kortare 
kastlängd än på den ena sidan beroende på placering. I ett stort landskap kan luftstrålar 



 
 

träffa varandra. Att korta, förlänga eller täppa till dysor är viktigt. Det är alltid bra om 
detta är inbyggt, då kan man ändra inställningar i efterhand om något inte stämmer. ”...” 
”...” Man ska vara försiktig att inte ta bort dessa möjligheter ”...” 

F: Har du funderat på hur perforeringen ser ut? 
R: Nej. ”...” Den måste ha en viss area, annars fungerar inte egenkonvektionen. Kommer 
det inte in tillräckligt med luft får man dålig effekt ”...” 

F: Vi har hört från tidigare intervjuer att arkitekter i just Sverige inte har mycket 
att säga till om när det kommer till kylbafflar och hur de ska se ut. Skulle ett 
företag teoretiskt sett kunna tillverka en väldigt klumpig och ful kylbaffel med 
oslagbart pris och prestanda, och klara sig lika bra? 

R: Jag tror arkitekterna gör det lätt för sig genom att säga att de inte har något att säga till 
om, för det har dom, helt klart. Så upplever vi det. 

 
  



 
 

Bilaga 10 - Mailkontakt 
From: Staffan.Biorklund@swegon.se 
To: ringstro@hotmail.com; Per-ake.Larsson@swegon.se; per.Eriksson@swegon.se; 
Tomas.Soederberg@swegon.se; Henrik.Karlsson@swegon.se 
Date: Mon, 15 Feb 2010 11:01:28 +0100 
Subject: SV: Xjobb 

Hej  
Beställare 

Brukare  
Konsult 
Entreprenör 
Där är leden i säljprocessen. 
Konsulten väljer fritt eller i samråd med Beställare vilken produkt som ska vara i 
projektet. Våra säljare bearbetar därför Konsulterna genom besök och 
utbildningstillfällen. Har vi lyckats, blir vår produkt föreskriven i bygghandlingarna vilket 
är en fördel. Om Entreprenören vill byta ut föreskrivet material så måste han bevisa att 
det han byter till är likvärdigt. En del törs inte det, så det gäller att bli föreskriven. 

Brukaren kan också ställa krav, men inte alltid. 

Beställaren har en arkitekt som han kommunicerar med och ger en viljeyttring till 
Konsulten om hur han ser att byggnaden ska användas och projekteras. Ibland går de så 
långt att de även föreslår produkter, men mer troligt produkttyp till Konsulten. 

Entreprenören har fokus på pris! Men han vill också ha trygghet, att anläggningen 
fungerar. Han kan bolla mot flera leverantörer för att slippa beroende från bara en 
leverantör som Konsulten föreskriver och kunna prisförhandla effektivt. Mer vanligt 
utomlands. 

Underhållsfri eller minimerat underhåll, kanske är bättre formulerat är underhållslös. 
Annars tror jag ni fått fram en bra sammanställning. 

//Staffan 

  

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Marcus Ringström [mailto:ringstro@hotmail.com]  
Skickat: den 11 februari 2010 14:39 
Till: Per-Åke Larsson; Per Eriksson; Tomas Söderberg; Henrik Karlsson; Staffan 
Biörklund 
Ämne: Xjobb 

  

Hej Swegon! 
  
Vi är just nu i research-fasen och söker upp så mycket information som möjligt.  
  
En sak vi undrar över är hur er kundgrupp ser ut, lite mer specifikt. Vem är det, i ett 
byggnadsprojekt, som beställer och väljer ut de produkter som skall köpas? 

mailto:Staffan.Biorklund@swegon.se
mailto:ringstro@hotmail.com
mailto:Per-ake.Larsson@swegon.se
mailto:per.Eriksson@swegon.se
mailto:Tomas.Soederberg@swegon.se
mailto:Henrik.Karlsson@swegon.se
mailto:[mailto:ringstro@hotmail.com]


 
 

Vem har från kundens sida sista ordet om vad som behövs? En eller flera ”titlar” vore 
bra. 
  
Vi sätter även ihop en kravanalys, där olika intressenter som kommer i kontakt med 
kylbafflar och vad de kan tänkas ha för krav och behov. Vi bifogar formuläret som ett 
word-dokument. Det skulle vara kanon om ni vill titta igenom detta och se om det är 
något som saknas för just er del. 
 
MVH/ Marcus & Jonas 
 

  



 
 

Bilaga 11 -  
Bortvalda koncept I 
  



 
 

Bilaga 12 -  
Bortvalda koncept II 
 
  



 
 

Bilaga 13 -  
Bortvalda koncept III 



 
 

Bilaga 14 -  

Bortvalda koncept IV  



 
 

Bilaga 15 -  

Bortvalda koncept V  



 
 

Bilaga 16 -  

Bortvalda koncept VI  



 
 

Bilaga 17 

Protokoll 

Första ex-jobbsmötet med Swegon – 20100114 
Genomgång utav examensarbetesförslag. Gruppen lutar mot att arbeta med en ny 
frihängande kylbaffel, samt får en genomgång utav verkstad, labb, Swegons produkter och 
konkurrenter. 

Viktiga punkter: 

 Grundläggande aerodynamik – hur fungerar en kylbaffel, varför ser dyshål ut som 

de gör, kastlängd. 

 
Styrgruppsmöte 20100202 
Gruppen väljer att arbeta med utformning utav ny frihängande kylbaffel. 

Viktiga punkter: 

 Ett batteri skall användas på grund av ekonomiska faktorer 

 Grundligare genomgång utav kylbaffelns aerodynamik 

 Gruppen erhåller ritningar och skisser över Adriatic och Dominator 

 
Styrgruppsmöte 20100316 
Möte med Per-Åke. Diskussion kring hur gruppen skulle gå vidare på grund av att 
utformningen skulle vara intetsägande. En del tekniska aspekter diskuteras djupare. 

Viktiga punkter: 

 Gruppen fick helt fria tyglar att arbeta med design och processen. Galna idéer var 

välkomna. 

 Gruppen behöver inte ta hänsyn till plåtbockning, nitplacering eller göra djupare 

analyser utav luftflöde etc. 

 Genomgång utav kravspec samt Swegons kundkrets. 
 
Styrgruppsmöte – konceptval – 20100413 
Genomgång av Idégenerering fas 1. Det bestäms att gruppen skall gå vidare med idéen 
kring limpan – undvik perforering helt. Det är även okej att använda sig utav två batterier 
istället för ett. 

Styrgruppsmöte – konceptval II – 20100503 
Genomgång av koncept fas två. ”Två öppna hål” väljs ut bland kandidaterna för vidare 
utveckling. 

Viktiga punkter: 

 Batterierna ska vinklas ner 

 Så fort luftkanalen syns blir detta den synliga höjden – inte bra 

 Tre grå ytor som stomme 



 
 

 Modullösningar – raster, alternativt gavel för enkel användning av skal. 

 Lamparmatur, lägga krut på gavel/konsol??? 

 Plastdetaljer – klipp/blockverktyg – kan vara ekonomiskt försvarbart 

 Pressgjuten konsol – 300 000 kr initialt, vad som än händer 

 Gavel – Olika utformningar som sätts upp av div stänger/nät/whatever. 

Grundarbete – lyx – modulariserat. Kund ska kunna välja till funktion/utseende 

efter behov. 

 Max 900mm i bredd 

 Luftstrålen måste täcka utblåset för maximal effekt. 

 
Styrgruppsmöte – EFD-analys – 20100511 
CFD/EFD-analys utav ”två stora hål” – gruppen skär ut en liten del av baffeln och 
Swegon gör EFD-analys. 
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Bilaga 21 - EFD-analys 
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