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Sammanfattning 
Detta arbete har varit ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik 

och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattade 22,5 högskolepoäng och har 

utförts av Andreas Holmén. Handledare från Karlstads universitet var industridesigner och 

universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var proffessor Fredrik Thuvander. 

 

Examensarbetet var en del av ett större projekt som involverade ytterligare fem studenter. 

Projektet var ett industrisamarbete mellan Karlstads universitet, Glava energy center och 

företaget Värmestugan AB.  

 

Projektet var uppbyggt kring en idé om att kunna energieffektivisera uppvärmningen av 

tappvatten genom att kombinera solvärme- och värmepumpsteknik. Första fasen av projektet 

genomförde projektgruppen gemensamt, när gruppen enats om ett huvudkoncept fokuserades 

det på de enskilda problemformuleringarna för respektive examensarbete. 

 

Den del av projektet detta specifika arbete avsåg att lösa var vilka krav som var lämpliga för 

en funktionsprototyp med syftet att tilltala en investerare eller samarbetspartner. Men även 

hur man på bästa sätt kunde uppnå dessa krav inom tidsramen för projektet och med de 

resurser som fanns tillgängliga.  

 

Uppgiften löstes genom att genomföra en research som sammanställdes med hjälp av en 

funktionsanalys och en semantisk analys till en kravspecifikation. Det som framkom i 

researchfasen användes sedan för att ta fram idéer och konstruktionsunderlag för projektets 

funktionsprototyp. 

 

Konstruktionen av funktionsprototypen tog upp den största delen av detta projekt eftersom det 

var gruppens främsta mål att tillverka en fungerande prototyp inom projektets tidsram.  

  

Det slutliga resultatet av detta examensarbete var en funktionsprototyp av en sol- och luft-

värmepump, men även den kunskap som samlats under researchfasen och under skapandet av 

prototypen.  



 

 

Abstract 
This project has been a degree project for the Bachelor of Science programme in Innovation 

and Design at Karlstad University. The degree project extends 22, 5 ECTS credits and has 

been carried out by Andreas Holmén. The academic supervisor from Karlstad University was 

industrial designer and lecturer Lennart Wihk and the examiner was Professor Fredrik 

Thuvander. 

 

The degree project was part of a bigger project involving five other students. The project was 

an industrial cooperation between Karlstad University, Glava energy center and Värmestugan 

AB. 

 

The project was built around an idea about being able to improve the energy efficiency of the 

heating of domestic water by combining solar heating and heat pump technology. The initial 

phase of the project was carried out with the whole project group together, when the group 

agreed on a main concept each member of the group focused on his/her specific task. 

 

This specific degree project set out to find out the requirements suitable for a functional 

prototype meant to accost an investor or a partner company. But also in what way these 

requirements could be reached within the project’s timeframe. 

 

The task was solved by making a research that was compiled by using a functional analysis 

and a semantic analysis resulting in a requirement specification. Later the information that 

emerged through the research was used to come up with ideas and design documents for the 

prototype. 

 

The construction of the prototype took up the largest part of this project, since it was the 

group’s main objective to produce a functional prototype within the projects timeframe.  

 

The final result of this project was the functional prototype of a air-air heat pump aided by the 

sun, but also the knowledge that was accumulated during the research phase and the making 

of the prototype.  
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1. Inledning 
Examensarbetet denna rapport beskriver har haft omfattningen 22,5 hp och utförts av Andreas 

Holmén på högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design vid Karlstads 

universitet, fakulteten för teknik- och naturvetenskap.  

 

Examensarbetet har varit en del av ett projekt som involverat sex studenter varav fyra från 

energi- och miljötekniksprogrammet och två från innovations- och designingenjörs-

programmet. Projektet har genomförts som ett industrisamarbete mellan Värmestugan AB, 

Glava Energy Center och Karlstads universitet. 

 

Handledare från universitetet har varit Lennart Wihk och examinator har varit Fredrik 

Thuvander. 

1.1. Bakgrund 
De undersökningar som gjorts kring hur mycket varmvatten en genomsnittssvensk förbrukar 

pekar på att det går åt någonstans runt 17 m
3
 per person och år (Göteborgs Energi 2012, 

Statens energimyndighet 2008, Statens energimyndighet 2009, Boverket 2009). För att värma 

upp detta vatten används till största delen direktverkande el kopplad till en 

varmvattenberedare. I princip innebär detta att en elslinga (även kallad värmepatron) kortsluts 

och den värme som uppstår tas upp av det omkringliggande vattnet. Detta är mycket 

energikrävande, uppskattningsvis 20% av ett genomsnittligt hushålls totala energiförbrukning 

(Göteborgs Energi 2012). Trenden för elpriset i Sverige är dessutom ständigt uppåtgående. 

 

Solvärme är en bransch som funnits i Sverige sedan 1970-talet då en oljekris gjorde 

befolkningen uppmärksam på att det skulle vara fördelaktigt att bli kvitt oljeberoendet. 

Solfångare finns i många olika utföranden men gemensamt för dem är att de tar tillvara på 

solens energi för att frambringa användbar värme. Fördelarna med solfångare är att de är 

väldigt billiga i drift och underhåll, när anläggningen fungerar och solen skiner tillhandahåller 

solfångarna näst intill gratis värme. Värmepumpsbranschen är en bransch som varit på ständig 

uppgång de senaste åren, tekniken som används är i princip ett omvänt kylskåp som tar energi 

från uteluften och omvandlar den till användbar värme inomhus. Värmepumpens COP 

(coefficient of performance)
1
 varierar dels med fabrikat och dels med temperatur-

förutsättningar, men man brukar säga att för varje kW el en värmepump använder erhålls 2-5 

kW värme.  

 

I januari 2012 bildades företaget Värmestugan AB av tre personer. Initiativtagare till detta var 

Adam Fjaestad som tidigare bl.a. jobbat som utvecklingschef på Thermia heatpumps och 

Electrolux. De två andra som var med och startade företaget var Magnus Nilsson som även 

jobbar som verksamhetschef på Glava Energy Center och Mats Bergsjö som även är VD på 

företaget Aritherm och tidigare varit VD på Thermia och Danfoss heatpumps. Företaget 

Värmestugan AB är huvudsakligen uppbyggt kring konceptet att kombinera solvärmeteknik 

och värmepumpsteknik. Våren 2012 ingicks ett samarbete mellan Karlstads Universitet, 

Glava Energy Center och Värmestugan AB.  

 

 

 

 
1
 COP kallas även värmefaktor och är ett mått på värmepumpars verkningsgrad 
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Målet med samarbetet var att ta fram ett koncept för att göra uppvärmningen av kranvatten 

mer effektivt och med gemensamma krafter åstadkomma dels en funktionsprototyp och dels 

ett antal mock-ups som senare kunde presenteras för en tänkt samarbetspartner eller 

investerare. 

 

En djupare förklaring av projektets upplägg och hur projektgruppen kom fram till det koncept 

som examensarbetena kom att kretsa kring återfinns i bilaga 1 – Projektupplägg och Fas 1. 

1.2. Problemformulering 
Vilka krav bör ställas på en funktionsprototyp, som ska användas för att demonstrera 

projektets produkt för en framtida investerare eller samarbetspartner, för att de ska kunna ta åt 

sig och förstå den på bästa vis? Samt hur kan dessa krav på bästa sätt uppnås inom projektets 

tidsramar med de resurser som finns tillgängliga? 

1.3. Syfte 
Syftet med projektet är dels att tillämpa de kunskaper och erfarenheter som tillgodogjorts 

under de tre åren författaren studerat till innovations- och designingenjör för att kunna erhålla 

en examen, men även att vara med och ta fram en miljöanpassad produkt som kan minska den 

tänkta slutkundens elförbrukning. 

1.4. Mål 
Målsättningen var att ta fram en funktionsprototyp som klarar att värma inkommande 

kallvatten (6-10˚C) till en temperatur som kunde matas in i toppen på en befintlig varmvatten-

beredare utan att kyla ner det vatten som redan fanns i beredaren (55˚C). Prototypen skulle 

även ligga på rätt nivå för att en framtida investerare eller samarbetspartner skulle kunna 

förstå den bra nog för att vilja satsa på den. Vidare har ett mål varit att framställa en 

slutrapport med tillräckligt hög standard för att räcka till en högskoleingenjörsexamen. 

1.5. Avgränsningar 
- Mindre hänsyn har tagits till produktionsanpassning/serieproduktion eftersom det var en 

funktionsprototyp som skulle tas fram. 

- Målgruppen är investerare/samarbetspartners så prototypen behöver inte anpassas fullt ut 

för tänkt slutkund. 

- Prototypen skulle kunna tillverkas av projektgruppen med de medel som fanns 

tillgängliga. 

1.6. Koncept och teknik 
Detta avsnitt syftar till att översiktligt förklara det koncept som examensarbetet kom att kretsa 

kring för att läsaren ska förstå anledningen till en del av de beslut som togs och för att förklara 

en del termer som inte är helt självklara. 

 

Konceptet 

Konceptet kan beskrivas som en luft-vattenvärmepump som får hjälp av solens instrålning. 

När solen inte skiner fungerar produkten som en vanlig luft-vattenvärmepump, när solen 

skiner och värmer fullt levererar produkten varmvatten i princip gratis och vid förhållandena 

däremellan får värmepumpen draghjälp utav solen.  
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Värmepump 

En värmepumpsslinga (Figur 1.1) består principiellt utav en kompressor, en kondensordel, en 

expansionsventil och en förångardel. Inuti denna värmepumpsslinga cirkulerar ett köldmedie 

som fungerar som transportör av värmeenergi. I förångardelen drar köldmediet till sig energi 

från den omkringliggande luften, köldmediet med höjt energiinnehåll komprimeras sedan i 

kompressorn och därefter avger det den upptagna energin i värmepumpsslingans kondensor-

del. Slutligen passerar köldmediet expansionsventilen och kan ta upp ny energi i förångar-

delen (Natural Resources Canada 2009). I fallet med en luft-vattenvärmepump tas energin i 

förångardelen upp ur luften och den avges sedan i kondensordelen som värmer vatten. 

 

 
Figur 1.1 Principskiss av luft-vattenvärmepump 

 

Solfångare 

Ett sätt att värma tappvatten är att installera solvärmesystem, vid installering av ett normalt 

solvärmesystem kan färdiga solfångarmoduler köpas. De finns i olika varianter men den 

sorten som använts i detta arbete är en galvaniserad plåtlåda med antireflexbehandlat glas på 

ena sidan. Lådan innehåller isolering samt solfångarplåt, solfångarplåten är en ytbehandlad 

aluminiumplåt med kopparrör som lasersvetsats fast på baksidan (Figur 1.2). Solfångaren tar 

upp en del av solens instrålningsenergi genom det medie som strömmar genom de 

fastsvetsade rören. 
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Figur 1.2 Solfångarplåt framsida och baksida  

 

Sol- värmepump 

En sol-värmepump är en anordning där solfångare kombinerats med värmepump för att få en 

högre verkningsgrad än de enskilda systemen för sig.  

 

På grund av en pågående patentprocess kommer en del ingående delar i konceptet inte 

förklaras fullt ut. De delar som berör hur solfångardelen på produkten ska kombineras med 

värmepumpen kommer att utelämnas, detta bedöms dock inte ligga i vägen för att nå fram till 

en slutsats som besvarar arbetets problemformulering.  
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1.7. Förtydligande av författarens del i projektet 
På inrådan av examinator och opponent skulle det tydliggöras mer exakt vad som gjorts inom 

ramarna för detta examensarbete. Nedan följer en redogörelse för detta. 

 

 I uppstartsfasen genomfördes en förstudie på användningsmönster hos brukare av 

tappvarmvatten. Idégenereringsmetoder och utvärderingsmetoder för de koncept som 

uppstod togs i denna fas fram gemensamt med den andra involverade studenten från 

högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design (Helene Persson). 

 När ett huvudkoncept för projektet var beslutat, förfinades den ursprungliga 

frågeställningen som kom från uppdragsgivaren och en problemformulering för 

examensarbetet denna rapport beskriver sattes. 

 Planering och riskanalys som beskrivs i denna rapport utfördes självständigt. 

 All research som nämns i rapporten är egenhändigt framtagen av författaren, viss hjälp 

har erhållits vid upprättande av kontakt med intervjuade personer. 

 Framtagning av metoder samt utförande av produktsemantisk analys, funktionsanalys 

och kravspecifikation har genomförts av författaren. 

 Workshop kring gemensam bild av prototypen utfördes gemensamt av projektgruppen. 

Författaren utarbetade mål och syfte, införskaffade material och ledde workshopen. 

 Ramkonstruktion i skissarbete, datastödd konstruktion och framtagning av ritningar 

utfördes av författaren.  

 Vid framställning av fysisk ram deltog författaren som konsultation samt för att se till 

att de framtagna svetsritningarna inte misstolkades. 

 Författaren deltog vid framställningen av luftkanaler och kondensorslinga som är två 

utav de enskilt största inputsen till prototypen. Detta för att kunna vara med och styra i 

den mån så att delarna sedan skulle få plats i och fungera med prototypen. 

 Vid ihopmontering och lödning av prototypen fanns författaren i princip alltid 

närvarande som konsultation men även som fysisk arbetskraft med varierande nivå 

beroende på arbetsuppgift. 

 Författaren tillverkade en upphängningsanordning för kondensorslingan, ett fäste till 

den valda tanken samt ett manometerställ.  

 Författaren påbörjade arbetet med att isolera in prototypen, i slutet av 

examensarbetestiden lämnades dock prototypen över till Kåre Karlsson (f.d. 

prototypmakare på Thermia heatpumps)  för färdigställande p.g.a. tidsbrist. Han 

färdigställde prototypen enligt de önskemål författaren framförde. 

 Författaren deltog vid de enkla funktionstesterna och iakttog ifall de önskade 

funktionella kraven uppfylldes. 

 3D-modell samt renderade illustrationer av prototypen är skapade av författaren. 

 Diskussionen samt slutsatserna i denna rapport är författarens egna observationer och 

tankar. 
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2. Genomförande 
Mycket inspiration till de metoder som använts är hämtat från boken Produktutveckling – 

effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson et al. 2004). Produktutvecklings-

processen som beskrivs (Figur 2.1) har fungerat som huvudreferens vid uppbyggnaden av 

arbetet. Projektet sträckte sig från att göra en förstudie/research till att få fram en prototyp 

som kunde provas, stegen däremellan behöver inte följas kronologiskt hela tiden. I byggandet 

av en funktionsprototyp kan problem stötas på som t.ex. gör att produktkonceptet får 

omvärderas och produktspecifikationen kan behövas uppdateras. 

 
Figur 2.1 Produktutvecklingsprocessen 

Examensarbetet denna rapport beskriver var en del i ett projekt som omfattade totalt sex 

examensarbeten. De första veckorna genomförde projektgruppen gemensamt och då nåddes 

ett koncept som skulle utvecklas. Därefter arbetades de olika examensarbetena med parallellt 

och vid slutet av projektet hade ett sammantaget resultat nåtts (Figur 2.2). 

 

 

Figur 2.2 Projektets upplägg 

2.1.  Brief 
En brief är normalt sett en överenskommelse mellan designer och uppdragsgivare där 

projektets mål, tidsramar, resurser och deadlines skrivs ner efter de förutsättningar som råder i 

början av projektet (Österlin 2010). I fallet med detta arbete var briefen en överenskommelse i 

början av projektet mellan handledare, uppdragsgivare och student där målen och syftet med 

arbetet samt bakgrunden till arbetet och en grov tidsuppskattning fanns med. 

 

Den brief som upprättades i början av projektet kom att ändras många gånger innan ett rimligt 

mål och en väl genomtänkt problemformulering hade nåtts. Som Rolf Ejvegård skriver i sin 

bok Vetenskaplig metod (Ejvegård 2003): ”I goda vetenskapliga arbeten har författaren 
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omformulerat och preciserat sina frågeställningar (och hypoteser) många gånger. Utan exakta 

formuleringar kan man inte bedriva någon vetenskap värd namnet”.  

2.2. Planering 
Meningen med planeringsarbete är att förbereda sig, under projektets planeringsfas framställs 

grundläggande planer, dessa planer anpassas sedan kontinuerligt under genomförandet 

eftersom det alltid kommer dyka upp överraskningar som gör att planen inte håller (Jansson & 

Ljung 2004). Planeringen genomfördes parallellt med projektets uppstartsfas. De första 

veckorna av projektet jobbades det dels med att ta fram ett huvudkoncept som projektgruppen 

skulle ”dra i mål” och dels jobbades det med att planera och ta fram specifika problem-

formuleringar för de examensarbetare som ingick i projektet. 

 

WBS 

WBS är en förkortning som står för Work Breakdown Structure. För att kunna planera projekt 

på ett effektivt sätt behövs det till en början en överblick över de aktiviteter och arbetspaket 

som behöver utföras för att uppnå de satta målen. I en WBS ordnas sedan aktiviteter och 

arbetspaket in i en hierarkisk trädstruktur där aktiviteter läggs in under arbetspaket som sedan 

ordnas in under projektet (Jansson & Ljung 2004)(Figur 2.3).  

 

 

Figur 2.3 WBS 

 

GANTT-schema 

Ett GANTT-schema är en grafisk illustration av en tidsplan, grunden är en horisontell tidsaxel 

indelad i lämpligt stora tidsperioder och en vertikal uppradning av aktiviteter. När tidsaxel är 

skapad och aktiviteterna uppradade kan man sätta ut när saker bör ske samt hur lång tid de bör 

ta. En viktig sak med tidsplaner är att de i första hand inte är till för att hållas, tidsplanen kan 

snarare ses som en referenspunkt för att hantera förseningar och hitta möjliga genvägar till 

snabbare genomförande (Jansson & Ljung 2004). I detta examensarbete gjordes till en början 

ett väldigt grovt GANTT-schema där fokus låg på ”fas 1”, först när denna fas var avklarad 

lades fokus på hur den mer specifika problemformuleringen skulle lösas och en mer detaljerad 

tidsplan skapades som ett Excel dokument. Vid planeringen av ”fas 2” placerades först en 

deadline ut torsdagen vecka 21 eftersom det var dagen utställningen av examensarbetet skulle 

äga rum. Vid det laget skulle prototypen provkörts några veckor så gruppen tog sikte mot att 
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prototypen skulle stå klar för tester vecka 17. Utefter de punkterna lades de olika 

arbetsmomenten ut i GANTT-schemat. 

 

Riskanalys 

För att analysera potentiella risker i examensarbetet utfördes en riskanalys, grundidén med 

riskanalysen är hämtad från metoden FMEA (Failure modes and effect analysis)(Johannesson 

et al. 2004) i detta examensarbete utfördes en enklare variant av metoden. Delmomenten 

tänktes igenom från projektets början till projektets slut och tänkta risker antecknas. Därefter 

tilldelas varje risk ett felsannolikhetsnummer och ett allvarlighetsgradsnummer, produkten av 

dessa två nummer kallas riskfaktorn och beroende på hur stor riskfaktorn är krävs mer eller 

mindre allvarliga åtgärdsplaner. 

 

Projektspecifikation 

Projektspecifikationen eller projektplanen är tänkt att fungera som en referenspunkt under 

projektgenomförandet. En projektspecifikation bör innehålla en bakgrundsbeskrivning, de 

förväntade resultaten, avgränsningar, tidsplan, budget, projektorganisation samt överlämning 

för projektet (Jansson & Ljung 2004). 

 

Projektspecifikationen för detta examensarbete kan ses som en vidareutveckling och 

påbyggnad av den brief som gjordes i början av projektet. 

2.3. Research 
Researchen syftade till att hitta information om två huvudområden, det första var vilka krav 

man bör ställa på en funktionsprototyp för att den ska på bästa sätt tilltala och nå fram till 

mottagarna. Det andra området var kring metodik, eftersom målet var att framställa en 

funktionsdugligprototyp för att sedan kunna testa den behövdes information om hur en 

prototyp som innehåller delvis obeprövad teknik effektivast kunde utvecklas och byggas. 

Researchen delades upp i två delar, litteraturstudie och intervjuer.  

 

 
Figur 2.4 Examensarbetets research 

 

I Figur 2.4 ovan förklaras hur researchen i examensarbetet lades upp, först skulle en 

litteraturstudie genomföras kring prototypningsmetodik och kring prototyper med 

demonstrationssyfte. Med hjälp av det som uppkom i den ursprungliga litteraturstudien skulle 
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intervjuer genomföras med dels mottagare av presentationer innehållande prototyper och dels 

med personer som genomfört presentationer innehållande prototyper för företag. Det som 

framkom skulle sedan föras vidare till prototypens kravspecifikation men litteraturstudien och 

intervjuerna skulle även användas för att samla in kunskap och för att förstå teorin kring 

prototypning. 

2.3.1. Litteraturstudie 
Utgångspunkten i litteraturstudien var funktionsprototypen. Dels hur en funktionsprototyp 

med oprövad teknik framställs på ett effektivt sätt och dels hur prototypen ska se ut och vilken 

nivå den ska ligga på för att nå fram till mottagaren som i fallet med detta projekt var en tänkt 

framtida samarbetspartner.  

 

Databassökning 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar genomfördes sökningar i ämnesdatabaserna: 

Inspec och DAAI (Design and applied arts index).  Ett antal sökningar genomfördes även på 

Google-scholar.  

 

Bilbliotekssökning 

Ifrån de artiklar som lästes som ett resultat av databassökningarna kunde referenser till böcker 

som fanns på universitetets bibliotek erhållas.  Ett stort antal böcker lästes igenom översiktligt 

och ett fåtal böcker lästes mer noggrant då de innehöll mer relevant information. Från de 

böcker som innehöll relevant information togs ytterligare referenser och på det sättet hittades 

mer och mer relevant information. 

2.3.2. Intervjuer 
För att snabbt få en djupare förståelse för ämnet prototypning och för att bilda en uppfattning 

om de tänkta mottagarna genomfördes ett antal intervjuer. Intervjuerna delades in i två 

underkategorier. Dels ansågs det intressant att höra vad mottagare av presentationer 

innehållande en funktionsprototyp upplevde viktigt och dels ansågs det intressant att prata 

med någon som tidigare presenterat idéer och koncept på liknande sätt som det var tänkt i 

detta projekt för att ta reda på vad en sådan person anser vara viktigt vid en presentation för 

ett företag. Den sistnämnda kategorin bedömdes även kunna komma med en del inputs kring 

metodik. Alla intervjuer genomfördes via telefon. 

 

Mottagare 

Med mottagare menas en person som har tagit emot presentationer av idéer och produkt-

koncept, eftersom tanken med projektet var att resultatet skulle presenteras för ett företag som 

uppdragsgivaren såg som en potentiell samarbetspartner bedömdes det intressant att prata 

med personer som sitter i just denna position på ett företag. En intervju genomfördes även 

med en affärsrådgivare på inkubatorföretaget Inova.  

 

Presentatör 

För att få en annan synvinkel på presentationsproblematiken samt för att få hjälp med tekniker 

vid framtagning av funktionsprototyp genomfördes även en intervju med innovatören Wilgot 

Åhs från Koppom som har presenterat en stor mängd idéer för olika företag.  

 

Doktorand i Service Design 

För att få ytterligare ett perspektiv kring prototypning genomfördes en kortare intervju med 

Johan Blomkvist, en doktorand i servicedesign på Linköpings universitet som skrivit en 

avhandling om prototypning inom servicedesign.  
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2.4. Prototypspecifikation 
För att översätta den litteraturstudie och de intervjuer som gjorts till något handgripligt togs 

beslutet att tillämpa två av de verktyg som författaren stött på under tiden som student. Nedan 

beskrivs de två metoderna och hur de sammanställts till en kravspecifikation. 

 

Produktsemantisk analys 

I avhandlingen Produktens budskap – Metoder för värdering av produkters semantiska 

funktioner ur ett användarperspektiv (Wikström 2002) kan man läsa om det budskap som 

produkten förmedlar. Beroende på hur produkten utformas påverkas mottagaren olika. Vid 

analys av en produkts semantik kan man utgå från de fyra semantiska funktionerna:  

 

 Att beskriva ändamål, hantering och verkningssätt 

 Att uttrycka egenskaper och kvalitet 

 Att uppmana till användning eller reaktion 

 Att identifiera ändamål, produkttyp, ursprung, samhörighet, placering eller kategori.  

 

Den tilltänkta produkten (i detta fall prototypen) analyserades med de ovanstående semantiska 

funktionerna som utgångspunkt och med research som inspiration. Önskvärda attribut 

antecknades och lösningar på hur dessa ska kunna uppnås togs fram. 

 

Funktionsanalys 

Vid framtagning av en produkt som innehåller mycket transformerande funktioner, kan en 

funktionsanalys upprättas visuellt som något som händer inom definierade systemgränser, där 

något kommer in i en form i ena änden och kommer ut i en annan form i andra änden (Figur 

2.5). 

 
Figur 2.5 Funktionsanalys 

 

Den funktion systemet har definieras och en systemgräns upprättas, den totala funktionen 

bryts ner i mindre transformerande funktioner och när det är gjort kan flöden av material, 

energi och information mellan funktionerna analyseras (Johannesson et al. 2004). 

 

Kravspecifikation 

De funktioner som kommer fram vid analys av den tilltänkta produkten kan delas in i krav 

eller önskemål, önskemålen kan vidare ges en viktning för att underlätta prioritering. I denna 

kravspecifikation är det framförallt viktigt att reda ut ”vad” produkten ska göra, ”hur” det ska 

lösas är något som successivt växer fram senare i projektet (Johannesson et al. 2004). Den 

första funktionen som definierades var produktens huvudfunktion, sedan formulerades övriga 
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krav och önskemål och fördes in i en matris. En anmärkning gjordes för varje funktion för att 

förklara den närmre. 

2.5. Strukturerat lösningsarbete 
I boken Produktutveckling –effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson et al. 

2004) beskrivs i huvudsak två olika grupper av metoder som kan användas vi framtagning av 

lösningar på konstruktionsproblem, dels ”kreativa metoder” och dels ”systematiska eller 

rationella metoder”. I detta examensarbete låg ett stort fokus på att använda ”kreativa 

metoder” vid framtagningen av huvudkoncept och vid framställningen av prototypen har det 

använts dels kreativa metoder men av praktiska och tidsmässiga skäl har det varit fördelaktigt 

att använda sig av mestadels systematiska metoder, mycket inspiration har även hämtats från 

den litteraturstudie och de intervjuer som gjorts.   

 

Workshop – Gemensam bild 

För att åstadkomma en gemensam bild i gruppen hur funktionsprototypen skulle se ut och 

byggas upp anordnades en workshop inom projektgruppen. Till workshopen framställdes 

representationer av komponenter och det införskaffades material för att kunna experimentera 

och bygga upp små modeller av den prototyp som senare skulle byggas. En inbjudan 

skickades ut till alla gruppmedlemmar, för projektets framtida fortlöpande ansågs det väldigt 

viktigt att alla fick vara med och tycka och tänka innan några fler begränsande beslut togs. 

Workshopen pågick en heldag och gruppen uppehöll sig i projektrummet, det första som 

hände på workshopen var att målet och syftet med dagen förklarades. Dessa punkter skrevs 

upp på en whiteboardtavla som påminnelse om varför workshopen anordnats. 

 

Workshop 27/3-2012 

Syfte: Kommunikation och samförstånd inom gruppen. 

Mål: En gemensam mental bild av funktionsprototyp samt tankar kring slutprodukt.  

 

Workshopens upplägg: Först skulle en allmän diskussion kring syfte och mål hållas så att alla 

i gruppen var överens om vad som skulle åstadkommas, sedan skulle ett gemensamt 

experimenterande med lego och de nedskalade komponentrepresentationerna genomföras. 

Alla observationer och tankar kring konstruktion och utformning skulle antecknas för att 

sedan kunna skapa en digital visualisering av vad gruppen ville åstadkomma. 

 

Ramkonstruktion 

En stor del av examensarbetet denna rapport beskriver har rört sig kring att ta fram en lösning 

på hur en ram som håller alla komponenter på plats skulle konstrueras. Vid konstruktion av 

ramen var det en väldigt stor mängd krav och begränsningar som skulle tas i åtanke, till att 

börja med så var det den kravspecifikation som detta examensarbetes research ledde fram till. 

Utöver denna så fanns det ett stort behov av att ha en löpande diskussion med de andra 

gruppmedlemmarna för att vara säker på att de lösningsförslag som togs fram inte förstörde 

för dem. 

 

Metodiken kan beskrivas som en iterationsprocess, ett första förslag på konstruktion skissades 

upp på papper och sedan sammankallades gruppen och alla fick komma med sina åsikter. 

Dessa åsikter antecknades och bearbetades för att komma fram till en förbättrad 

konstruktionslösning. När en tillräckligt fullständig lösning uppnåtts togs skisserna vidare till 

datorn, där gjordes en CAD-sammanställning i ProEngineer, ritningar skapades och skrevs ut. 

Dessa ritningar fick agera diskussionsunderlag i gruppen, åter igen antecknades åsikter och 
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modellen fick uppdateras i datorn. När gruppen enades om att lösningen var tillräckligt bra 

förfinades ritningarna och ramen framställdes. 

2.6. Framställning av funktionsprototyp 
Största delen av prototypens framställande genomfördes i gruppens projektrum på energi och 

miljöavdelningen på Karlstads Universitet, men det har även genomförts en del framställning 

i stora verkstaden i hus 21 på universitetet, på Glava Energy Center och på Industristolar i 

Glava AB. Vid framställningen hämtades mycket inspiration från den litteraturstudie och de 

intervjuer som gjorts, fokus låg på att hålla processen levande och inte stanna upp. 

 

Material- och komponentval 

Om någon i gruppen hade ansvar för en viss komponent eller en viss funktion var den 

personen också ansvarig för att ta fram de komponenter och material som behövdes för att 

lösa problemet. Övriga områden föll under examensarbetet denna rapport beskriver, oftast 

togs material och komponenter fram genom en diskussion kring dess utseendemässiga och 

funktionella för- och nackdelar. Men det fanns inte alltid fanns tid att beställa hem exakta 

dimensioner, i dessa fall kompromissades det inom rimliga gränser. Eftersom det var en 

prototyp som skulle framställas ansågs det inte extremt viktigt att allt var perfekt, det viktiga 

var att få det bra nog. 

 

Framställning av ram 

För att få en ram som skulle hålla för de belastningar och estetiska krav som var satta på 

prototypen bedömdes det att det vore bra att få hjälp från ett externt företag som hade 

erfarenhet inom svetsning. Kontakt upprättades med företaget Industristolar i Glava AB, de 

erbjöd att ta sig an uppgiften. Ritningsunderlag togs med till Glava, väl i där påbörjades dagen 

med en diskussion kring ritningsunderlaget, en del insikter om förändringar gjordes och 

ritningarna justerades på plats. Trots detta tillverkades ramen på en förmiddag. Dagen därpå 

lackerade företaget även ramen och ytterligare en dag senare levererades den till 

projektrummet på Universitetet.  

 

Framställning av dellösningar 

Olika personer i gruppen hade olika ansvarsområden och fick ta fram lösningar på de problem 

som uppstod vid deras specifika områden. De största utmaningarna gruppen hade i och med 

det valda huvudkonceptet var: 

 

 Kondensorslinga och vattenanslutning 

 Förångardel och luftflöde 

 Kompressor och köldmedieval 

 

Lösning av de ovanstående problemen samt dimensionering av lösningarna var separata 

examensarbeten i projektet. Metodiken att dela upp lösningsarbetet av de tyngre uppgifterna 

är fördelaktigt eftersom processen inte stannar upp och eftersom alla bidrar till att ta projektet 

framåt. Som ansvarig för att sammanställa alla dessa dellösningar enligt detta examens-

arbetets problemformulering var författaren med vid så mycket tillverkning som möjligt men 

fokus låg på att få allt att i slutändan hänga samman.  

 

Problem som behövde lösas för att få allt att hänga samman var hur solfångarplåten skulle 

hängas upp och hur den skulle ”glasas in”, hur en demonstrationstank skulle utformas och hur 

den skulle fästas på prototypen, hur tryck och temperatur i prototypens slingor skulle visas, 

hur kondensorslingan skulle hängas upp, hur prototypen skulle styras elektriskt samt många 
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mindre problem. Dessa problem löstes genom rationellt tänkande med utgångspunkt i frågan: 

vilken är den bästa och estetiskt mest tilltalande lösning det finns tid och pengar till att 

åstadkomma? 

 

Löpande lösningsarbete 

För att ha en chans att nå fram till målen med examensarbetet var det nödvändigt att ta många 

snabba beslut på stående fot. De problem som bedömdes relativt lättlösta och utan risk för att 

förstöra något för någon annan i gruppen togs utan samråd, när det däremot var ett problem 

som antingen riskerade att förstöra någon viktig funktion för en annan gruppmedlem eller om 

problemet var för svårt för att lösa på egen hand kunde rådgivning tillkallas. Dels kunde alltid 

problem och dess lösningar diskuteras inom projektgruppen men i vissa fall diskuterades även 

problemen med verkstadsingenjörerna i universitetets stora verkstad i hus 21. Utöver detta 

hade gruppen en kontakt som visade sig vara ovärderlig, han heter Kåre Karlsson och har 

tidigare varit prototypmakare på Thermia Heatpumps i Arvika. 

 

Lödning 

Prototypen behövde en hel del lödning för att kunna fungera, eftersom ingen i projektgruppen 

hade tillräcklig kompetens inom detta område kontaktades tidigare nämnd prototypmakare 

Kåre Karlsson. Innan lödningen kunde genomföras var en stor del av de ingående 

komponenterna tvungna att monteras och mentala bilder av hur rördragningen skulle se ut var 

tvunget att skapas.  

 

Prototypens styrning 

I en framtida produkt skulle någon form av elektronisk styrning behövas, men i den prototyp 

som tillverkades gjordes bedömningen att manuell styrning med en på- och avknapp för varje 

separat funktion skulle vara tillräckligt. Komponenter för att åstadkomma de 

styrningsfunktioner som önskades köptes in, gruppen diskuterade sedan gemensamt hur 

elektroniken borde kopplas. Slutligen togs kontakt med en elektriker som kunde säga om 

gruppen tänkt rätt, några justeringar i planerna gjordes och elektrikern kopplade ihop kretsen. 

 

Ytterhölje och isolering 

För att prototypen skulle fungera som det var tänkt och för att korrekta testvärden skulle 

erhållas behövde prototypen isoleras och få ett tätt ytterhölje, samtidigt var det önskvärt att 

prototypens helhetsuttryck skulle tilltala målgruppen och att prototypen skulle kunna öppnas 

så funktionen skulle kunna visas och förklaras på ett tydligt sätt. Den sista monteringen av 

ytterhölje och isolering gjordes i en verkstad på Glava Enegry Center av tidigare nämnd 

prototypmakare Kåre Karlsson enligt de önskemål som framfördes. 

2.7. Tester 
I projektet var det till en början tanken att en omfattande testning av prototypen och dess 

egenskaper skulle genomföras för att sedan återkoppla till ett annat examensarbete som rörde 

datasimulering. Eftersom tidsplanen inte höll sänktes ambitionerna en aning, istället 

genomfördes några enkla tester för att verifiera att prototypen var funktionell. 

 

Trycktest 

Det första testet som genomfördes var ett trycktest på de ingående slingorna i prototypen. Ett 

övertryck på 1 bar åstadkoms med hjälp av kvävgas sedan iakttogs de manometrar som 

installerats för att se om trycket sjönk. 
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Funktionstest värmepump 

Värmepumpsslingan fylldes med köldmedie enligt beräknad mängd, en tank med vatten 

kopplades till värmeväxlarslingan, prototypens cirkulationspump startades och kompressorn 

slog på. Sedan iakttogs manometrar och vattentemperatur. 
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3. Resultat 
Kapitlet följer i princip samma struktur som genomförandekapitlet med skillnaden att 

ytterligare en underrubrik lagts till där den färdiga prototypen förklaras. I kapitlet redogörs de 

resultat författaren ansett relevanta för varje delmoment av examensarbetet. 

3.1. Brief 
Mycket tidigt i projektet hölls ett möte där projektets problemformulering diskuterades mellan 

författaren till denna rapport, uppdragsgivaren och handledaren från universitetet. Under detta 

möte lades grunden till det som kom att bli den problemformulering och de mål som återges i 

examensarbetets projektspecifikation (se bilaga 6 - Projektspecifikation), den ursprungliga 

problemformuleringen och de ursprungliga målen finns att hitta i bilaga 2 – Preliminär brief. 

Allt eftersom projektet fortskred preciserades inriktningen, detta ledde till att en ny 

problemformulering och nya mål sattes som kom att fokuseras på genom research och de 

senare delarna av projektet, det är dessa mål och den problemformulering som återges i 

rapportens inledningskapitel.  

 

Briefen var i högsta grad ett levande dokument i projektet, men det är först i efterhand det går 

att se skillnaden på vad som initialt var tänkt (se bilaga 2 – Preliminär brief) och den 

slutgiltiga problemformulering och de mål som kom att sättas på arbetet efter att projektets 

huvudkoncept blivit satt (se kap 1. Inledning). 

3.2. Planering 
Den planering som gjordes resulterade i en bra överblick över som skulle göras under 

examensarbetestiden. Allt eftersom tiden fortlöpte uppdaterades och reviderades planeringen, 

den fungerade som en referenspunkt för att se hur stor chans det fanns att uppnå de uppsatta 

målen och om ändringar behövdes göras för att öka sannolikheten till att de uppnåddes. 

 

WBS 

Den WBS som gjordes delades in i ett antal huvudgrupper: Dokumentation, Möten, Fas 1 - 

Huvudkoncept, Fas 2 – Realisering och test, Presentation och Opponering (se bilaga 3 – 

WBS). Till en början i projektet var det relativt klart vilka arbetsmoment som skulle ingå i alla 

grupper förutom fas 2. Anledningen till detta var att det var svårt att veta exakt hur arbetet 

skulle läggas upp när ett huvudkoncept inte var bestämt. 

 

GANTT-schema 

Ett GANTT-schema skapades initialt med fokus på fas 1 (se bilaga 4 – GANTT-schema fas 

1). De moment som var tänkta att ingå i fas 2 lades ut på ett ungefär i tiden i ett nytt 

exceldokument med tanken att de skulle ändras när det blev klarare vad som skulle 

åstadkommas (se bilaga 5 - GANTT-schema fas 2).  

 

Utfallet blev väldigt annorlunda än den ursprungliga planen, en del arbetsmoment utfördes 

aldrig eftersom de inte passade för projektet och det mesta tog längre tid än vad som var 

planerat. Som en följd av detta skapades ett översiktligt GANTT-schema där både den 

planerade tiden och utfallet finns med (Figur 3.1). Ett tydligt exempel som visar förseningen i 

projektet är framställningen av prototypen som planerades till att vara klar vecka 17 men som 

istället blev helt klar vecka 21. 
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Figur 3.1 GANTT-Schema, Planerat och utfall 

 

Riskanalys 

I riskanalysen uppkom det många potentiella risker, de tre allvarligaste som identifierades 

var:  

 

1. Brister i planering 

2. Många uppgifter – lite tid  

3. Avsaknad av nödvändig input från annan projektdeltagare 

 

Övriga identifierade risker och åtgärdsplan återfinnes i bilaga 7 – Riskanalys. En viktig punkt 

som kom upp i och med riskanalysen var att planeringen borde följas upp kontinuerligt, därför 

beslutades att det GANTT-schema som skapats skulle vara ett levande dokument som 

stämdes av med allt eftersom arbetet fortlöpte. I exceldokumentet fördes en streckad rektangel 

in som flyttades fram allt eftersom projektet fortskred, denna syns tydligt i bilaga 4 – GANTT-

schema fas 1.  

 

Projektspecifikation 

Vid den tidpunkt i projektet då projektspecifikationen sammanställdes hade tillräckligt med 

information för att göra en omvärdering av arbetets brief insamlats. Nya mål sattes upp och en 

mer specifik problemformulering tog form. 

 

Dokumentet bestod av kontaktinformation, bakgrund till projektet, syfte, mål, avgränsningar, 

WBS med förklaring av arbetsmoment, GANTT-schema, plan för strukturering av data och 

riskanalys. Dokumentet återfinnes i bilaga 6 – Projektspecifikation, bilagorna till projekt-

specifikationen finns bifogade som fristående bilagor till denna rapport. 

3.3.  Research 
Kapitlet syftar till att redogöra de relevanta delar som framkom av den research som gjordes, 

det går att konstatera att det finns mer relevant information att hitta kring processen 

prototypning än hur prototypen ska vara tilltalande semantiskt för examensarbetets målgrupp. 

3.3.1. Litteraturstudie 
I artikeln ”prototyping is the shorthand of innovation” skriven av Tom Kelley (Kelley 2001), 

General Manager på IDEO förklaras prototypningens fördelar på ett tydligt sätt. Det handlar 

enligt honom om att hålla bollen i rörelse, att hela tiden komma framåt genom att göra 

prototyper utav både stora och små problem. Han beskriver det som vattnet konstant stiger, 

det finns oftast inte tid att göra saker ”by the book”, om man har ett problem med fler 

variabler än ekvationer kan det beskrivas som ett olösligt problem, men om man däremot 
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gissar efter bästa förmåga och testar sig fram så kommer man få någon form av svar och 

därifrån kan man sedan ta sig vidare.  

 

Michael Schrage pratar i sin artikel ”Serious play- the future of prototyping and prototyping 

the future” (Schrage 2000) om kreativt samarbete. Kärnan i innovationer är enligt honom inte 

kreativa individer utan det handlar om ett gemensamt skapande, värdeskapandet sker när 

människor interagerar kring sina representationer av koncept, idéer och problem. Vidare 

lägger han till att det är väldigt viktigt att investera i och utforska delade utrymmen där 

utvecklingsgruppen kan arbeta och skapa tillsammans. 

 

Vid framställning av prototyper kan det vara väldigt svårt att säga generellt att en eller en 

annan metod fungerar bättre, det är snarare så att syftet med prototypen rättfärdigar metoden 

för framställandet av den. I slutändan är det upp till designern att bestämma vilka metoder 

som bör användas och designerns skicklighet och erfarenhet kommer spela väldigt stor roll 

för metodens resultat. Tidigt i projekt kan det vara bra att använda sig av billigare material 

som är lätta att få tag på för att skapa enklare prototyper för att testa olika idéer och 

dellösningar (Blomkvist 2011). 

 

Något som går att ta på (en prototyp eller liknande) underlättar kommunikation och ger 

intressenter möjligheten att på ett mer rättvist sätt utvärdera de underliggande koncepten, om 

prototypen inte är för missvisande. I Johan Blomkvist’s avhandling ”Conceptualizing 

prototypes in service design” (Blomkvist 2011) beskrivs ett ramverk för hur en prototyp/ 

representation kan behandlas. Det ramverk som beskrivs illustreras nedan i Figur 3.2.  

 

 
Figur 3.2 Ramverk för prototyp/representation 

I den översta nivån befinner sig själva representationen/prototypen med allt den innefattar, 

färg, storlek, egenskaper etc.  För att åstadkomma en prototyp/representation behöver en 

metod eller teknik användas och hur den slutliga prototypen/representationen kommer se ut 

beror till stor del på vilken metod som använts (nivå 2). Vilka resultat man vill åstadkomma 

beror till stor del på vilken publik denna representation riktar sig mot (nivå 3). Vilken publik 

prototypen kommer ha beror på vilket syfte man har med prototypen (nivå 4) och syftet med 

prototypen beror i sin tur på var i produktutvecklingsprocessen man befinner sig (nivå 5). De 

olika perspektiven är ömsesidigt beroende av varandra och de blir olika viktiga beroende på 

scenario. Detta ramverk kommer återkopplas till i examenarbetets diskussion (se Kap 5. 

Diskussion). 

 



23 

 

Om syftet med prototypen är att dels testa principen och dels åstadkomma ett samarbete med 

ett större företag (vid verifierat koncept) som i fallet med detta projekt, bör prototypen bli 

tillräckligt funktionell för att kunna testa konceptet och den bör riktas till de människor som 

kan tänkas ta beslut vid presentationer från externt håll på ”företag”. Metoderna som används 

bör anpassas dels för att nå fram till en tillräckligt bra prototyp för att testas i god tid innan en 

eventuell presentation och dels för att kunna framhäva det man vill visa för mottagargruppen.  

 

Prototypens likhet med den tänkta slutgiltiga produkten (dess fidelitet) bör ligga på en sådan 

nivå att publiken kan förstå vad det är produkten har att erbjuda.  Därför är det viktigt att veta 

hur den tänkta publiken ser ut. Samtidigt så är olika delar i en komplex produkt olika viktiga 

att framhäva, man kan jobba med horisontell och vertikal prototypning (Nielsen 1994), dvs de 

saker som är viktiga att framhäva går man in mer på djupet med medan andra möjligtvis mer 

kända eller mindre viktiga delar kan man förenkla ganska mycket. Kelley hävdar dock att man 

bör vara väldigt noga med att ha koll på varför man framhäver vissa saker men kanske inte 

lägger så mycket fokus på andra, det är viktigt att dokumentera alla designbeslut och förstå 

varför de tagits. Detta hjälper till med att förstå varför resultatet blir bra repektive dåligt 

(Kelley 2001). 

 

Stig Ottosson skriver i sin bok ”Handbook of Innovation Management” (Ottosson 2006) att 

när man försöker dra ner på antalet prototyper i en utvecklingsprocess behöver man oftast fler 

specifikationer och processen kallas då specifiaktionsdriven, alternativet är att göra fler 

prototyper och samla specifikationer längs vägen. Den processen kallas då istället 

prototypdriven. Den prototypdrivna processen har enligt Ottosson visat sig vara överlägsen 

den specifikationsdrivna processen och en stor anledning är att de som utvecklar produkten 

har en gemensam bild av vad som håller på att växa fram. Ottosson skriver även att när det 

gäller teknisk utveckling bör man alltid leta efter de framkommande huvudproblemen och 

angripa dem med så stor kraft som är nödvändigt, det är alltid lättare att lösa de mindre 

problemen när de stora är avklarade. De mindre problemen kan delas ut till individer eller 

mindre grupper så att inte totalprocessen saktas ned. Denna princip kan liknas vid ett 

vattendrag där vattnet (processen) inte stannar för att det ligger stenar (problem) i vägen, 

vattnet letar sig runt stenar och andra hinder utan att stanna av.  

 

Håkan Lans skriver i sin bok ”Uppfinn framtiden: förutsättningar för innovationer och 

entreprenörskap i sandens tidsålder” (Lans 1997)  att många goda idéer stupar på dålig 

mottagningsförmåga och att många företag saknar bra kanaler för att ta vara på bra 

uppfinningar. Ofta är det bara uppfinnaren själv som förstår hur bra uppfinningen är, det 

ligger med andra ord en stor utmaning i att förklara varför företaget borde investera i 

produkten. Det finns nästan ingen idé som är så bra att den säljer sig själv, men bara genom 

att dra igång ett projekt med målet att avsluta det man påbörjat ökar chanserna till framgång 

avsevärt. 

3.3.2. Intervjuer 
Resultatet av de intervjuer som gjordes är var en djupare förståelse för vad som är viktigt att 

tänka på vid framställningen av en prototyp i demonstrationssyfte, i de diskussioner som 

uppstod med de intervjuade kom intressanta saker fram som hjälpte att lyfta detta 

examensarbete. 

 

Mottagare 

Något som i princip alla tillfrågade tog upp var att det viktigaste är att man kan visa på ett 

mervärde för den tänkta slutkunden, om produkten inte kommer bli såld i slutändan så finns 
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det heller ingen mening med att satsa på den. Fredrik Sjövall som jobbar som affärsrådgivare 

på Inova ger tipset att vid framtagning av material till presentation av ett sådant här koncept 

tänka i ordningen: först varför denna innovation just nu, sedan hur denna innovation kommer 

fungera och sist gå in mer på vad det faktiskt är men att vara lite försiktig med att gå in för 

djupt på vad det är. Sjövall nämner även att man bör satsa på att använda sig av saker som 

fångar intresse, eftersom det i första skedet inte handlar om att visa hur förträffligt det är rent 

tekniskt, det handlar snarare om att fånga mottagarens intresse. 

 

Johann Zita (director advanced development, Electrolux) säger att det är väldigt sällan de ens 

tar sig tid att titta på ett koncept från externt håll utan att uppfinnarna har ett patent på det de 

tänker visa eller på någon del av det de tänker visa, dels för att vara säkra på att uppfinningen 

är unik men även för att slippa det krångel som kan uppstå om till exempel en person kommer 

och presenterar något som företaget redan har i sin ”pipeline”. I värsta fall kan det innebära att 

presentatören stämmer företaget för att ha tagit dennes idé och följden kan bli en långdragen 

rättslig process som till varje pris vill undvikas. 

 

Om man som extern uppfinnare kommer med en helt ny idé och man vill gå in i ett samarbete 

med ett större företag och man har lyckats ta sig förbi patentfrågan. Så kommer först det 

underliggande tekniska konceptet behöva testas eller verifieras, sedan ska det undersökas om 

det finns en marknad för produkten, om den passar in med företagets strategi, vad kan den 

komma att kosta och om den passar in i de säljkanaler som företaget jobbat upp. Zita nämner 

även att han tycker att det är väldigt viktigt att man tänkt igenom affären innan man 

presenterar idén, att man kan visa på hur stor marknad det finns och hur den ser ut är ett stort 

plus. Det är även en stor skillnad på om man ska presentera något som innehåller nya 

fysikaliska principer eller liknande jämfört med någon vinkling på känd teknik eller t.ex. ett 

nytt utseende, vid det förstnämnda fallet kanske man inte behöver eller vill gå in riktigt så 

djupt på exakt hur det fungerar i första skedet utan det viktiga är snarare att kunna visa på 

någon form av slutresultat medan det i andra fallet är viktigare att mottagarna kan skapa sig 

en bild av vad produkten gör för någonting. Men generellt sett så skulle man kunna vänta med 

att visa en fungerande prototyp ganska länge i båda fall. 

 

Henrik Troberg (teknisk chef för batteridammsugare och premiumdammsugare, Electrolux) 

framhäver att fokus för de som utvecklar produkten och tar fram en prototyp för 

demonstrationssyfte bör ligga på att lyfta fram den nya funktion som presentatören hävdar 

faktiskt finns där. Som tekniker blir man inte imponerad av när någon lagt de sista 

tusenlapparna på att lacka upp prototypen och göra den i någon ursnyggt material. Henrik 

nämner även att han oftast får interna projekt presenterade för sig och att processen skiljer sig 

åt mot när det kommer externa idéer eftersom i en intern process följs projektet upp ofta och 

noggrant medan vid en presentation från externt håll blir det mer av ett ”do or die-beslut”.  

 

Mats Ekblad (Director advanced development, Electrolux) föreslår att man bör framhäva 

intressanta bakgrundsfakta snarare än ekonomiska uppgifter, det är drivkraften bakom 

innovationen som är intressant. Priser för tillverkning, komponenter och liknande har 

företaget man presenterar för oftast väldigt bra koll på ändå. Men det är ändå viktigt att man 

genomfört någon form av ”reality-check” som Henrik Troberg säger: ”Om man skulle ha 2 

kilo platina i lösningen så kan det bli svårt”. 

 

Presentatör 

Wilgot Åhs (Innovatör, Koppom) nämner att en av de viktigaste delarna i hans 

innovatörsverksamhet har varit just att kunna presentera det han åstadkommit på ett bra sätt. 



25 

 

Det handlar inte om att göra en perfekt kopia av den tänkta slutprodukten, det viktigaste är att 

man lägger prototypen på en sådan nivå att mottagaren kan ta den till sig. Åhs hävdar att i de 

allra flesta fallen när man kommer som extern presentatör av en ny idé så är det marknadsfolk 

man träffar, därför rekommenderar han att man ska lägga prototypen på en sådan nivå att en 

”ekonom” skulle förstå den. Det ska framgå att den har något speciellt och att den kommer 

sälja, meningen med produkten ska gå fram till den som har hand om pengarna. 

 

Om företaget har intresserat sig av idén kan man begära en option, dvs företaget får tillgång 

till prototyp och underlag en viss tidsperiod för att undersöka det. Är företaget inte beredda att 

gå in med några pengar för denna option så är de heller inte tillräckligt intresserade menar 

Åhs. Om de inte anser att produkten kan passa in strategiskt ska de heller inte få reda på hur 

den fungerar exakt tekniskt. Det är bra om man har testat att det fungerar men det är först i 

steg två som det är upp till bevis. 

 

Vid en presentation av ett koncept bör man ha högt tio bilder som förklarar vad det är man 

presenterar, varför det är unikt och vad det finns för några förutsättningar tekniskt, man bör 

inte gå ner för djupt i tekniska detaljer eller hur det fungerar på en fysisk nivå. Man bör hålla 

materialet ”populärtekniskt”. Vidare bör man inte lägga alldeles för mycket tid på påkostad 

datorgrafik och så vidare, det man vill åstadkomma är en ögonblicksbild, något att ta på som 

ser intressant ut för den stressade marknadsdirektören eller vem det är man vill övertyga. Som 

nybörjare vill man gärna komma och visa hur duktig man varit, men det är egentligen inte det 

det handlar om, det är snarare om produkten är intressant och om den går att sälja. 

 

Åhs anser att man bör anstränga sig för att få en första demomodell snygg, man bör tillverka 

delarna på ett så professionellt sätt som möjligt och se till att få en hög finish på dem eftersom 

det är den första demomodellen som ger en innovatör respekt, man visar att man vet vad det 

är man håller på med. Om det är möjligt så är det en väldigt bra idé att förpacka konceptet i en 

portfölj som man bara kan öppna och visa principen. Ett tips på hur man kan leda 

uppmärksamheten dit man vill på en prototyp är att måla hela prototypen i mattsvart förutom 

just den lilla del som är ny, den kan man måla i fluorescerande orange eller något annat helt 

avvikande. 

 

För att göra ett trovärdigare intryck när man presenterar sitt koncept är det enligt Åhs en bra 

idé att beskriva hur man ser att produkten kan passa in i företagets strategi samt att det är bra 

att vara påläst om branschen, att kunna övertyga dem om att ”vår produkt” är modernare än de 

produkter de har i dagsläget, sen får man även tänka på att de alltid har nya grejer sin 

”pipeline”. Något som Åhs varnar för är ”den negativa personen” som ofta sitter med som 

åhörare som vill visa sig duktig genom att peka på att det där och det där inte kommer 

fungera, så att man är beredd på att ta frågor på saker som kan verka tveksamma eller 

otydliga. 

 

Om arbetsmetodik säger Åhs att han förespråkar den enklaste vägen fram, att lägga ner så lite 

jobb som möjligt men ändå att få prototypen snygg, detta innebär mycket svarvade och frästa 

detaljer i plast och aluminium. Om det är svårt att tillverka någon vital komponent kan man 

symbolisera den, t.ex. om man ska ha en växellåda så kan man göra ett block i ungefär de 

dimensioner som växellådan kommer ha och sedan screentrycka en symbolisk dekal med två 

kugghjul på den eller likande. Eller så kan man ta två kugghjul från tekniklego, limma dem på 

blocket och sedan lackera alltsammans. 
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Åhs förespråkar även att inte vara låst vid skala 1:1, ofta är det så att människan är facinerad 

av modeller, antingen uppåt eller nedåt i skala. Det kan vara klokt att tänka till innan man tar 

fram en prototyp vilken skala den gör sig bäst i. 

 

Doktorand i service design 

Det som framförallt är viktigt att visa på är att den tänkta produkten är tekniskt genomförbar 

och att den fungerar tillsammans med existerande system hävdar Johan Blomkvist (Doktorand 

i service design, Linköping). En annan sak som är väldigt viktigt är att visa på behovet på 

marknaden för produkten, detta kan åstadkommas genom så kallade före- och efterscenarion 

som om de används på rätt sätt kan förklara problemet på ett väldigt illustrativt sätt.  

 

När det kommer till åhörarskaran anser Blomkvist att man bör sikta så högt som möjligt, det 

hjälper inte om en lägre chef tycker det är en bra idé om inte de högre cheferna är 

intresserade. Sen kommer åhörarskaran delvis bero på vilken sorts produkt det är man ska 

presentera, om produkten kommer innebära organisatoriska förändringar så kommer någon 

från management sitta med till exempel. 

 

Vid själva prototypbyggandet bör man fundera på vilken detaljgrad (fidelitet) man vill lägga 

den på, beroende på var i utvecklingsprocessen man befinner sig kommer det förväntas olika 

detaljnivå på prototypen. Blomkvist ger även tipset att man kan använda sig av färger och 

symbolik för att indikera olika funktioner och egenskaper hos en prototyp. 

3.4.  Prototypspecifikation 
I denna del av rapporten beskrivs de krav och riktlinjer som skulle jobbas mot för att få fram 

en prototyp som var anpassad efter målgruppens medvetna och omedvetna krav och 

önskemål. När funktionsanalysen och den semantiska analysen genomfördes uppkom 

ytterligare frågor som behövde besvaras, under en period av examensarbetet växelverkades 

det mellan dessa verktyg och insamling av information genom intervjuer och litteraturstudie 

(Figur 3.3). 

 

 

Figur 3.3 Process för att få fram kravspecifikation 

 

Produktsemantisk analys 

Den produktsemantiska analys som gjordes (se bilaga 8 – Produktsemantisk analys) 

resulterade i en insikt om de semantiska perspektiv som bör tas i åtanke vid framtagning av en 
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funktionsprototyp för demonstrationssyfte. Resultatet är en kombination av litteraturstudie, 

intervjuer, diskussioner i projektgruppen samt egna reflektioner. 

 

Prototypen bör väcka intresse och skapa en bra magkänsla hos den som är mottagare av en 

eventuell presentation, bra magkänsla hos en samarbetspartner eller investerare skapar man 

genom att visa att den tänkta slutprodukten har stor potential att fungera på marknaden och 

intresset fångar man förslagsvis genom att framhäva den del av prototypen som är ny på ett 

bra sätt. 

 

Prototypen bör beskriva funktion, prisvärdhet och framtida möjligheter på rätt sätt. När det 

gäller funktionen så är det fördelaktigt om det i första läget kan visas att produkten fungerar/ 

kommer att fungera och i andra läget är det bra om det är möjligt att öppna upp prototypen för 

att tydligare kunna beskriva hur den fungerar. Prisvärdhet kan visas genom att de som skapat 

prototypen tänkt till kring vilka lösningar som är mer eller mindre ekonomiska. Med framtida 

möjligheter menas möjligheter till vidare utveckling och eventuella andra applikationer. 

 

Vidare bör prototypen uttrycka trovärdighet i form av att konceptet är så genomtänkt att det 

går att se att det kommer fungera, men prototypen bör ändå inte ge skenet av att produkten är 

mer färdigutvecklad än vad den faktiskt är. Sedan är det bra att minimera sådant som kan 

benämnas ”slarv”, för att ändå visa att de som tagit fram denna produkt vet någorlunda vad de 

håller på med. Prototypen bör även om möjligt uttrycka att konceptet är unikt. I fallet med 

prototypen denna rapport behandlar är det även en fördel om det går att identifiera kopplingen 

till miljömedvetenhet. 

 

Funktionsanalys 

Det första steget i funktionsanalysen blev att bryta ner hela systemet, när detta gjordes kunde 

fyra viktiga flöden identifieras (Figur 3.3.4). De fyra flöden som interagerar i den prototyp 

som byggdes är: vattenslinga, värmepumpsslinga, solslinga och luftflöde. 

 

 

Figur 3.4 Funktionsanalys för hela prototypen 
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Resultatet av funktionsanalysen var att komplexiteten av det som skulle byggas åskådlig-

gjordes på ett tydligare sätt. När flödena var uppdelade för sig kunde punkter som inte syns 

lika bra när helheten betraktas tas fram (Figur 3.3.5). Den viktigaste punkten som 

identifierades var problematiken med att skilja rördragning från luftström. De punkter som 

rymdes inom ramarna för examensarbetet denna rapport beskriver fördes vidare till 

kravspecifikationen. 

 

 

Figur 3.5 Funktionsanalys av värmepumpsslinga (en utav de analyserade delfunktionerna) 

 

Kravspecifikation 

Prototypens huvudfunktion sattes till ”bevisa att konceptet fungerar”, dels för att 

projektgruppen får ett kvitto på att det fungerar men även för att kunna visa för den tänkta 

investeraren/samarbetspartnern att konceptet inte bara är fantasier. Utefter denna 

huvudfunktion, de punkter som dök upp under funktionsanalysen, den semantiska analysen 

och utefter diskussioner i gruppen sammanställdes kravspecifikationen (se bilaga 9 – 

Kravspecifikation prototyp).  

 

Vad som är märkvärt är att punkten ”tilltala eventuell samarbetspartner” endast är ett högt 

värderat önskemål. Anledningen till detta är att gruppen ansåg att det var mycket viktigare att 

få prototypen funktionell, för i och med att prototypen blir funktionell har en viktig milsten 

passerats och den blir genast mer intressant om den levererar något.  

 

Ett beslut nåddes i gruppen om att prototyp som skulle tillverkas skulle vara i full storlek, 

anledningen till detta var att kunna på ett rättvist sätt kunna utvärdera resultaten av de 

funktionstester som skulle komma att utföras. 

3.5.  Strukturerat lösningsarbete 
Resultatet av det strukturerade lösningsarbetet var att gruppen fick en bra grund att stå på, en 

gemensam bild av vad som skulle uppnås skapades och förutsättningarna för att dra projektet i 

mål ökade. 
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Workshop – Gemensam bild 

Till en början byggdes det i lego och gruppen diskuterade olika lösningar (Figur 3.6) och hur 

prototypen borde se ut, efter några timmars pusslande och byggande gick gruppen över till att 

placera ut de faktiska komponenterna som skulle ingå i prototypen på golvet så att en 

verkligare representation av hur det kunde komma att se ut erhölls (en stor del av 

komponenterna var redan inhandlade vid det här laget). Workshopen ansågs avslutad när alla 

var överens om vad som skulle jobbas mot att åstadkomma inom projektets tidsramar. 

 

 
Figur 3.6 Workshop kring prototypens utformning 

Workshopen ledde till att gruppmedlemmarna fick en uppfattning om hur alla ingående delar 

skulle sitta ihop och på vilket sätt detta skulle uppnås. På bilden nedan (Figur 3.7) är ett antal 

huvudkomponenter utplacerade som de skulle arrangeras i prototypen och trådarna som är 

dragna kors och tvärs representerar den kommande rördragningen. 

 

 
Figur 3.7 Prototypens komponenter arrangerade för att få en överblick 

Från den gemensamma workshopen kunde en ungefärlig skiss göras i 3D-visualisreings-

verktyget google SketchUp (Figur 3.8) för att dela inom gruppen som vision om utformning 

av prototypen, tanken var i detta stadie att prototypen skulle ha ett delningsplan i mitten och 

att en dörr skulle kunna öppnas för att visa det som fanns inne inuti. De två behållarna var 

tänkta att vara en kall och en varm tank, prototypen skulle suga kallvatten från den inre som 

skulle ha färgen blå och ge ifrån sig varmt vatten till den yttre som skulle ha färgen röd. 
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Figur 3.8 Google SketchUp visualisering av tänkt prototyp 

En del viktiga beslut kom även att tas i och med denna workshop. Bland annat valdes vilken 

fläkttyp som skulle användas så att en komplett förångardelslösning kunde tas fram.  

 

Ramkonstruktion 

För att få en stadig ram som skulle bära de komponenter som ingick i konceptet och för att ge 

ett seriöst och robust uttryck bestämdes det att ramen skulle tillverkas i stålfyrkantsrör 30x30 

mm och att den bästa tillverkningsmetoden var svetsning. 

 

Något som visade sig vara ett riktigt stort problem vid konstruktionen av ramen var kravet att 

prototypen skulle kunna rullas igenom en dörröppning, med de tillverkningsmetoder som 

fanns tillgängliga för ingående dellösningar var det svårt att hålla nere höjden på en del delar 

och detta resulterade i en konflikt mellan optimal funktion och möjlighet till transport. 

Prototypen konstruerades för att gå igenom en dörröppning med en marginal på tre centimeter 

och ändå fick prototypens innehåll tryckas ihop kraftigt. 

 

En annan konflikt i konstruktionen av ramen var önskad mängd isolering ställt mot hur 

”tjock” prototypen helst skulle bli. Resultatet av denna konflikt blev att de kraven fick mötas 

någonstans på mitten, prototypen blev lite tjockare än önskvärt och isoleringen blev tunnare 

än optimalt på en del ställen. 

 

Bilden nedan (Figur 3.9) visar det slutgiltiga diskussionsunderlaget innan slutjusteringar 

gjordes och svetsritningar skrevs ut. På sammanställningsritningen är de nyckelmått som 

ansågs kritiska vid denna tidpunkt i processen utsatta. 

 



31 

 

 
Figur 3.9 Diskussionsunderlag ramkonstruktion 

3.6. Framställning av funktionsprototyp 
När framställningen av prototypen skulle påbörjas hade en bra grund lagts, gruppen hade en 

gemensam vision av vad som skulle tillverkas och en ram hade tagits fram som skulle fungera 

som bärande konstruktion för alla de komponenter som skulle monteras. Exakta mått hade 

dock bara beräknats för de viktigaste komponenterna, detta ledde till mycket rationellt 

lösningsarbete när problem uppstod och många snabba beslut. 

 

Material- och Komponentval 

De viktigaste komponenterna och det viktigaste materialet för prototypens funktion beställdes 

tidigt och var därför av rätt kvalitet för att nå de önskade resultaten. Till denna kategori hör 

kompressor, expansionsventil, kylbatteri, fläkt, olika rördimensoner osv.  

 

Vid framställning av ram användes de material som räknats med vid konstruktionen då detta 

fanns på lager hos tillverkarna, så när som på en dimension av plattjärn som byttes ut. Vid 

tillverkning av fästen och hållare för olika komponenter användes de material som fanns 

tillgängliga i universitetets verkstäder, detta fungerade för det mesta väldigt bra men i vissa 

fall blev det inte fullt så bra. Till ytterhölje på prototypen valdes en 0,9 mm galvaniserad 

stålplåt, den galvaniserade plåten passar speciellt bra eftersom den är väderbeständig och 

trovärdig på en utomhusapplikation. För att isolera prototypen användes stenull och 

markisolering. Stenullen isolerar bra och är lättformad vilket är en fördel med all rördragning 

och markisoleringen går att forma relativt lätt till bra luftkanaler. 

 

Framställning av ram 

Fötterna på ramen anpassades så att hjul kunde monteras, de plattjärn som kompressorns 

tyngd vilar på justerades eftersom de inte fanns i den dimension som angetts i 

ritningsunderlaget och en tänkt dörr skapades på plats. För övrigt tillverkades ramen enligt 
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ritning (Figur ). Med denna ram tillverkad bedömdes möjligheterna till att lyckas få ihop en 

fungerande och tilltalande prototyp inom tidsramarna stora. 

 

 
Figur 3.10 Färdig ram 

Framställning av dellösningar 

För en mer ingående redogörelse av hur de tre större delproblemen löstes kan följande 

rapporter läsas. 

 

 Erik Jansson: Köldmedieval vid småskalig tappvarmvattenproduktion med värme-

pump – Kartläggning av miljöanpassade köldmedier och dess värmefaktor. 

 Marcus Wiegandt: Småskalig tappvarmvattenproduktion med värmepump – 

Kondensorutformning och metoder för att ladda befintlig varmvattenberedare. 

 Christoffer Gustafsson: Förångare med kombinerad sol- och luftvärmepumpsteknik 

för småskalig tappvarmvattenproduktion – Hur ska effektbehovet för uppvärmning av 

varmvatten realiseras? 

 

Nedan i Figur 3.11 syns två dellösningar för prototypen, dels en handbockad kondensorslinga 

och dels en halva av en utskuren luftkanal mellan fläkt och förångarbatteri.  

 

 
Figur 3.11 Kondensorslinga (t.h.) Halv luftkanal (t.v.) 
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Kondensorslingan är den del av prototypen där vattnet värms upp och i det koncept gruppen 

bestämt skulle den ”hänga i luften” mellan prototypens fläkt och kompressor. Upphängningen 

löstes genom att den klämdes fast mellan två cirkulära mdf-skivor. Den övre monterades fast i 

ett av plattjärnen kompressorn vilar på och den undre monterades med en enklare svetsad 

stålkonstruktion i armarna som var avsedda att fästa prototypens fläkt i (Figur 3.12). 

 

 

Figur 3.12 Upphängning av kondensorslinga 

Problematiken med inglasning av solfångare löstes genom att en komplett solfångarmodul 

köptes in, sedan plockades solfångarplåt och isolering ut och solfångarmodulen kapades upp 

med vinkelslip så att det gick att hänga den på ramen (Figur 3.13). På detta sätt kunde tid 

sparas samtidigt som det både utseendemässigt och funktionsmässigt var en bra lösning. 
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Figur 3.13 CAD-modell av uppkapad solfångarpanel 

 

Det konstaterades att det fanns två relevanta ställen att visa tryck och temperatur i 

demonstrationssyfte på värmepumpsslingan, till detta inhandlades två manometrar. Utöver 

detta togs en lösning fram för hur solbidraget smidigt kan visas med hjälp av en likadan 

manometer, därför inköptes totalt tre manometrar. De två manometrarna som kopplades till 

värmepumpen kom som ett set monterade på en armatur. Manometern som skulle visa 

solbidraget kom separat och var till en början röd, den lackades grön (för att framhäva 

miljöaspekten) och ett fäste fick tillverkas så att den kunde monteras på armaturen. Armaturen 

monterades i sin tur på en arm som sattes fast i sidan på prototypens ram (Figur 3.14). 

 

 

Figur 3.14 Manometrar 

Den ursprungliga idén med två tankar (en varm och en kall) kom att ändras till att bli en tank, 

detta för att kunna åstadkomma ett slutet system som även kunde trycksättas. Prototypens 

tank var tvungen att placeras högt på grund av vissa begränsningar med den cirkulationspump 



35 

 

som valts. En hållare svetsades ihop och fästes på samma sida som manometrarna, sedan 

leddes rör från kondensorslingan ut till tanken.  

 

Löpande lösningsarbete 

Det löpande lösningsarbetet tog prototypen framåt i ett bra tempo men kan sägas ha kommit 

med varierande resultat. Om tillräcklig tanke inte ägnas åt vilka följder ett beslut kan få är det 

lätt att skapa nya problem vilket hände ett antal gånger under processen, om helheten inte 

tänkts igenom kan även ett resultat bli att utseendet blir lidande av ett för snabbt beslut. 

 

Lödning 

All lödning som behövdes för prototypens funktion genomfördes på ett professionellt sätt och 

prototypen blev funktionell men en del rör hamnade på ställen som gjorde det svårt att lösa 

isoleringsproblematiken och att montera en dörr med gångjärn (Figur 3.15). Lödningen 

genomfördes i etapper på grund av att det var mycket som skulle lödas, totalt gick det åt ca tre 

heldagar för att helt få ordning på all rördragning och lödning.  

 

 

Figur 3.15 CAD-modell av prototyp efter utförd lödning 
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Prototypens styrning 

De separata reglerbara funktionerna fick varsin på- och avknapp som monterades in i ett litet 

elskåp på prototypens sida, när inkopplingen var gjord testades funktionerna och det kunde 

konstateras att de enskilda komponenterna var funktionella.  

 

Ytterhölje och isolering 

Eftersom rördragningen ställde till med problem för att ha en dörr på gångjärn valdes istället 

lösningen att ha en löstagbar plåt baktill. I och med detta tillverkades sidplåtar som täckte hela 

sidan på prototypen, sedan isolerades detta på insidan. Kondensorslingan och kompressorn 

isolerades in så gott det var möjligt utan att täppa till luftkanalerna i prototypen. Slutligen 

monterades den bakre plåten som tillverkats av det som var kvar från den tidigare uppkapade 

solfångarmodulen och prototypen ansågs klar.  

 

Prototypen i sin helhet 

Bilden nedan (Figur 3.16) är tagen på examensarbetesutställningen för innovations- och 

designingenjörer i Karlstad, den visar hur prototypen kom att se ut när den var klar. 

 

 

Figur 3.16 Färdig prototyp sedd snett framifrån 
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För att kunna illustrera prototypen och dess innehåll på ett tydligt sätt, har en CAD-modell 

utav de viktigaste delarna och relevant rördragning skapats. Denna modell har sedan 

exporterats till renderingsprogrammet keyshot där de olika komponenterna tilldelats rätt 

utseende. I Figur 3.17 nedan visas var alla huvudkomponenter i prototypen sitter. Figur 3.18 

visar luftflödet och vattnets väg genom prototypen. Dessa illustrationer skulle kunna användas 

som komplement vid en eventuell framtida presentation.  

 

 

Figur 3.17 Illustration av prototypens huvudkomponenter 

 

Figur 3.18 Luftflöde i prototypen (t.v.), vattnets väg genom prototypen (t.h.) 

Till en början var det tänkt att ha ett delningsplan i mitten av prototypen så att när den 

öppnades skulle i princip alla viktiga komponenter tydligt synas. Men i och med att planen 

ändrades och att det istället blev en borttagbar baklucka gjordes istället en öppningsbar lucka 

för att visa kondensorslingan och dess anslutningar, samt att luftkanalen delades på mitten så 

den ena halvan gick att plocka bort (Figur 3.19). På detta sätt kunde fortfarande de viktigaste 

delarna på prototypen visas på ett tydligt sätt så att det i enlighet med kravspecifikationen 

skulle gå att beskriva hur prototypen fungerar. 
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Figur 3.19 Luckor för visning av nyckelkomponenter 

 

Vad gäller de semantiska krav som ställts på prototypen har en stor del jobbats med att uppnå. 

Den framtida prisvärdheten beskrivs genom en relativ enkelhet, det går att se att produkten 

går att tillverka utan att det behöver kosta för mycket. I gruppen nåddes beslutet att montera 

en relativt liten demotank eftersom det bedömdes leda till en bra magkänsla om det inom en 

kort tid kunde kännas att en volym vatten värmts. Prototypen väcker intresse och nyfikenhet 

genom att det går att se att något händer men det går inte se hur det händer: vatten värms och 

manometrar med olika färger rör på sig men mer exakt vad som händer är svårt att förstå 

innan prototypens bakstycke hängs loss och de olika nyckelkomponenterna visas. När väl 

konceptet förklarats är det inte svårt att se att det finns fler appliceringsområden än att värma 

kranvatten för hushåll. Miljöanpassningsaspekten har framhävts dels genom att framsidan av 

prototypen är just en stor solfångare, men även genom den gröna manometern som visar hur 

mycket solens bidrag till uppvärmningen av vattnet är. 

3.7. Tester 
Testerna som beskrivs nedan utfördes med en oisolerad prototyp. De visade att prototypen 

levererade något, men exakt vad var svårt att konstatera innan prototypen var helt klar. För att 

återkoppla till kravspecifikationen så bevisade de tester som utfördes att en åtminstone en 

väldigt stor del av de funktionella krav som ställts på prototypen uppnåtts. 

 

Trycktest 

Värmepumpsslingan klarade av att behålla 1 bars övertryck, i och med detta ansågs lödningen 

bra nog för att kunna vakuumsuga slingan och fylla den med uträknad mängd köldmedie. 

 

Funktionstest värmepump 

Vattnet i tanken värmdes upp från 10˚C till 65˚C och värmepumpsslingan höll för trycket. I 

detta test konstaterades även att prototypens cirkulationspump fungerade.  



39 

 

4. Diskussion 
 

Planering 
Den planering som gjordes hölls inte så bra som önskat. Det var inte väntat att planeringen 

skulle hålla till punkt och pricka men den borde varit betydligt bättre än den var. De 

anledningar som identifierats till att det var så svårt att hålla planeringen var det ömsesidiga 

beroendet mellan gruppmedlemmar i projektgruppen kombinerat med den tidspress som 

fanns. En annan iakttagelse är att det är alldeles för komplicerat att försöka planera flera 

månader framåt på dagsnivå. Schemat som användes till projektet i sin helhet hade istället 

dagsplanering två veckor framåt, sedan var det veckoplanering fram till projektets slut. Detta 

upplägg kändes mycket mer relevant för ett långt projekt som detta. 

 

Research 
Det uppkom mycket intressant i samband med researchen, det som gav mest var 

diskussionerna som fördes med de intervjuade. Det var insiktsfullt att få höra åsikter från både 

personer som har suttit med och tagit emot presentationer av koncept/produktförslag och en 

man som presenterat sina egna koncept/produktförslag för företag. Skulle mer tid funnits så 

skulle arbetet kunna bli mer omfattande och komplett om fler personer skulle intervjuas. I 

detta arbete var de intervjuade personerna i chefsposition alla från Electrolux och det är 

såklart inte optimalt för att få ett generellt svar, dessutom intervjuades bara en person som 

hade erfarenhet av att presentera koncept för företag.  

 

Prototypning kan göras inom många olika discipliner, en del utav den litteratur som lästs har 

behandlat prototypning inom produktframtagning men en hel del har huvudsakligen varit 

riktat mot service design och design av datasystem. I de flesta fall har tanken varit att en 

prototyp är en prototyp men en del tanke har lagts bakom att analysera om den information 

som kommer fram faktiskt är tillämpbar för projektet denna rapport beskriver. Ett exempel är 

Johan Blomkvists ramverk för prototypning, det är egentligen avsett för service design, men 

jag bedömde att det även är tillämpbart för produktutveckling. 

 

Prototypspecifikation 

I vanliga fall kallas denna del produktspecifikation men eftersom det var en prototyp som 

skulle framställas kändes detta namn mer passande. De tre delar som specifikationen är 

uppbyggd kring tror jag kan vara till stor användning för uppdragsgivaren vid framtagning av 

framtida prototyper och vid framtagning av den produkt som företaget vill lansera. 

Funktionsanalysen gav en bra helhetsbild av de problem som kan uppstå i och med de flöden 

som finns i prototypen, det är möjligt att analysen inte är helt komplett, men det kan utgöra en 

bra grund för vidare analys. Den produktsemantiska analysen var svår att genomföra, det är 

svårt att sätta semantiska krav och sedan omsätta dem i konkreta ordalag. Det känns ändå som 

att genom att analysen genomfördes blev man medveten om en del saker som kan tyckas vara 

självklarheter, men bara medvetandet om dem gjorde att man tänkte en extra gång innan man 

gjorde något. Kravspecifikationen skapade medvetenhet om vad det var som skulle uppnås, 

även om den inte stämdes av konstant så fanns den i bakhuvudet genom hela framställningen 

av prototypen. I arbetet valdes att sätta en skala från 1-5 på de önskemål som antecknades i 

kravspecifikationen, jag bedömer att det är svårt att vikta dessa. Hade mer tid funnits så hade 

detta kunnat göras bättre genom att sätta upp kriterier för vad som krävs för de olika 

värdesiffrorna. 
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Strukturerat lösningsarbete 
Planen från början var att hinna med de delar som normalt finns med i den designprocess som 

lärs ut, omstruktureringar var dock nödvändiga. Redan när huvudkonceptet sattes (två veckor 

senare än planerat) var pressen på att få fram en ram där alla komponenter skulle kunna sättas 

fast stor. Idealt hade tid funnits till att färdigställa och analysera research samt att ta in de 

begränsningar som kom att bli viktiga för de andra examensarbetena, därefter skulle någon 

form av idégenerering gjorts kring hur både de semantiska och de funktionella kraven skulle 

kunna uppfyllas på bästa sätt. Istället jobbades det parallellt med research, det som skulle bli 

kravspecifikationen och framtagning av lösningar för hur prototypen skulle se ut och hur en 

ram skulle konstrueras. Hade inte ramen börjat framställas hade dessvärre de andra 

examensarbetena i projektet blivit lidande. Tanken var vid denna tidpunkt att få med så 

många krav som möjligt men att prototypen rent utseendemässigt skulle finslipas när tid gavs. 

 

En sak som fungerade väldigt bra var när workshopen anordnades med klart uppställda syften 

och mål. I projektgruppen kunde det annars lätt börja pratas om annat och vi svävade iväg 

från de problem som behövdes lösas för att komma framåt i processen. 

 

Framställning av prototyp 
Innan framställningen av prototypen påbörjades skapade gruppen en gemensam bild om hur 

prototypen skulle se ut på ett ungefär, men här är min bedömning att en tydligare bild skulle 

göras och speciellt att det skulle ägnats mer tanke kring hur problem längre fram i processen 

skulle lösas. Det blev beslutat var de olika komponenterna skulle sitta i konstruktionen men 

inte hur de skulle fästas i den bärande ramen, alla dessa beslut skjöts upp till dagen då 

komponenten faktiskt var tvungen att fästas. Resultatet blev i en del fall väldigt ogenomtänkta 

lösningar, och i många fall gjordes en lösning nästan klar bara för att inse att den inte 

fungerade med något annat och då fick hela den lösningen göras om. Så här i efterhand är min 

bedömning att man bör försöka hitta en bra balans mellan när det är läge att ta ett beslut på 

stående fot och när det är dags att sätta sig ner och konstruera en genomtänkt lösning. Jag tror 

denna bedömning är något som kommer med erfarenhet. 

 

Det som framförallt kommer komma ut ur detta arbete är insikter kring prototypens 

konstruktion för en eventuell framtida produkt eller ny serie prototyper, några exempel: Det 

var väldigt svårt att se hur mycket rördragning det skulle bli innan rören faktiskt satt där, till 

en början kändes lösningen med en dörr på gångjärn väldigt bra men det visade sig att det 

skulle behövts mer konstruktionsarbete tidigare i processen för att kunna använda sig av den 

lösningen. 

 

Tester 

Om planeringen hade hållit bättre hade mer talande test hunnit utföras, nu kommer de testen 

ske efter examensarbetets tidsramar. De test som genomfördes visade dock på att prototypen 

levererar något, så det ska bli intressant att se hur den står sig mot en elberedare när mer 

noggranna test genomförts. 

 

Analys 

En del i denna diskussion ägnas åt en reflektion kring det ramverk som Johan Blomkvist 

(Blomkvist 2011) föreslår för prototypning (se Figur 3.2).  

 

Var i produktutvecklingsprocessen befann sig gruppen?  

- När prototypen skulle börja tillverkas så kan man säga att gruppen precis tagit fram ett 

koncept byggt på en idé från uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren trodde starkt på 
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denna idé och ville presentera den för ett företag som han såg som potentiell framtida 

samarbetspartner. Frågan är då om gruppen som sammansatts var redo att i detta läge 

framställa en prototyp för demonstrationssyfte. Det kan argumenteras för att fokus 

från början borde legat på att bara testa funktionen men samtidigt så nådde gruppen 

väldigt mycket insikter genom att pressa prototypen utseendemässigt också. Det är 

därför min åsikt att målsättningarna och problemformuleringen för detta arbete var väl 

utformade. 

 

Vilket syfte hade prototypen? 

- För uppdragsgivaren var syftet med prototypen att bevisa att konceptet fungerar samt 

att visa detta för den tilltänkta samarbetspartnern för att kunna få draghjälp med att få 

ut produkten på marknaden. Prototypen och konceptet drar till sig mycket 

uppmärksamhet och de som får en liten inblick i vad det handlar om blir så gott som 

alltid nyfikna och vill veta mer, därför anser jag att prototypens syfte mötts. 

 

Vilken målgrupp hade prototypen? 

- Målgruppen för prototypen var de personer som bestämmer om ett koncept från 

externt håll är intressant för företaget som får presentationen. Något som är viktigt är 

att prototypen ligger på rätt nivå för denna målgrupp, de intervjuade på Electrolux 

hävdade att det i de allra flesta fall var tekniker man möter i ett första skede medan 

innovatören Wilgot Åhs hävdade att prototypen bör vara förståelig för en ”ekonom”. 

Som jag argumenterade om tidigare så skulle idealt fler relevanta människor 

intervjuats för att reda ut detta fullt ut. Detta arbete mynnade ut i dels en prototyp som 

en insatt tekniker inte skulle ha några stora problem att förstå. Men det mynnade även 

ut i visuellt material så som den 3D-modell som skapades, detta visuella material 

bedömer jag vara tilltalande för de beslutsfattare som kanske inte är fullt så tekniskt 

kunniga. 

 

Vilka metoder användes och vilka borde använts? 

- Den teknik och de metoder som användes i projektet var starkt beroende av den tid 

som fanns till förfogande inom examensarbetenas ramar, men även till de resurser som 

gruppen hade till sitt förfogande. De allra flesta delarna till prototypen tillverkades av 

gruppen och detta är väldigt bra ur ett patentperspektiv eftersom det bara är gruppen 

som är insatt i hur det gjorts och varför det fungerar som det gör. 

 

Hur borde prototypen utformats? 

- I själva prototypen kan det argumenteras för att det borde det ha ägnats mer tid åt att 

framhäva det som är intressant och trycka tillbaka det som inte är viktigt ur ett 

presentationsperspektiv, som prototypen blev är det väldigt svårt för någon som inte är 

insatt att förstå hur den fungerar och varför den är bättre än de alternativ av 

vattenuppvärmning som finns idag. Idéer kring att illustrera flödesriktningar 

diskuterades men det hanns inte med. Likaså diskuterades termokromatisk färg som 

kunde indikera när det blev varmt och var, men bedömningen i gruppen var att det var 

bättre att fokusera på att få prototypen funktionell. Som komplement till prototypen 

skapades istället en CAD-modell som använts för att rendera fram tydliga 

illustrationer. 

 

Återkoppling syfte/mål 

Examensarbetets syfte var dels för mig att få tillämpa mina kunskaper och erfarenheter från 

utbildningen för att nå en högskoleingenjörsexamen men även att vara med och få en 
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miljöanpassad produkt ett steg närmre marknaden. Målsättningen var att få till en 

funktionsprototyp som fungerade tillsammans med existerande system, vidare skulle 

prototypen tilltala en eventuell framtida investerare eller samarbetspartner. Slutligen skulle 

arbetet resultera i en bra vetenskaplig och korrekt rapport.  

 

Med ett reflekterande perspektiv anser jag att jag använt mig av väldigt stora delar av min 

utbildning, jag har fått ta väldigt många beslut för att ta projektet framåt och jag har tvingats 

utvecklas för att kunna klara av uppgiften. Projektet har lett till att ta en miljöanpassad 

produkt närmre marknaden. När examensarbetestiden var över fanns det en färdig prototyp 

som levererade enligt arbetets kravspecifikation och rapporten anser jag vara tillräcklig för en 

högskoleingenjörsexamen. 

 

Vidare arbete 

Jag tror detta arbete kan vara till god hjälp för någon som står inför ett liknande problem. För 

att bygga vidare på arbetet borde ytterligare research göras och den borde vara aningen 

bredare och mer omfattande, dessutom kan det diskuteras om den produktsemantiska 

analysen, funktionsanalysen och kravspecifikationen är rätt väg fram för att knyta ihop 

research med framställning. Jag upplever dock att prototypen blev väldigt bra just på grund av 

att både de semantiska perspektiven och de funktionella kraven fanns i åtanke under 

framtagningen. En annan sak som skulle kunna undersökas är om det finns några bra 

idégenereringsmetoder för ett projekt som detta där man är beroende av andra och där 

konceptet i sig låser ganska många parameterar. Min personliga uppfattning är att man i så 

fall borde fortsätta på den praktiska linjen och prototypa sig igenom hela processen. Sedan 

tror jag det är väldigt viktigt att som Kelley säger anteckna alla avgörande designbeslut 

(Kelley 2001), det kan kännas onödigt att anteckna hela tiden men i slutändan är man tacksam 

om man har förklarat för sig själv varför man gjort som man gjort.   
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5. Slutsatser 
Planeringen för projektet var lite väl detaljerad, den borde ha varit lite mer översiktlig på det 

långa perspektivet och mer detaljerad några dagar framåt. Den fungerade ändå som en bra 

referenspunkt och låg till grund för att research, kravspecifikation och framställning av 

prototypen hanns med. Researchen kunde gjorts vidare men en hel del information samlades 

ändå in och denna information användes sedan för att ta fram en prototyp som riktade sig mot 

examensarbetets målgrupp inom de tidsramar som fanns. De verktyg som användes för att ta 

fram prototypens kravspecifikation var till god hjälp för att identifiera vilka problem som 

skulle lösas och vilka krav/önskemål som borde ställas på en funktionsprototyp av den sort 

som framställdes. I och med att krav och önskemål samlades in uppnåddes en tydligare bild 

av vad som skulle åstadkommas och beslut blev lättare att ta.  

 

Det var bra att ta fram en gemensam mental bild i projektgruppen av vad som skulle 

åstadkommas innan framställningen av prototypen påbörjades. Att sedan konstruera en ram 

som var så anpassad som möjligt för de krav som ställts och för de komponenter som gruppen 

hade bestämt skulle monteras var en förutsättning för att ha en möjlighet att nå de mål som 

satts. Vid monteringen av prototypen var det många mindre problem som behövdes lösas, 

eftersom tiden var knapp togs många beslut på stående fot. En iakttagelse är att det kan vara 

svårt att avgöra när det är läge att verkligen sitta ned med ett problem för att få till en bra 

lösning istället för att lösa problemet på första bästa sätt.  

 

I och med att prototypen togs fram med både funktionella och utseendemässiga krav/ 

önskemål nåddes många insikter kring problem och utmaningar med den tänka slutprodukten. 

Dessa erfarenheter kommer vara nyttiga i ett senare skede av produktutvecklingen. De tester 

som utfördes på prototypen visade att den har den funktion som eftersträvats, för att få en 

tydligare bild av exakt hur bra den presterar behövs dock mer omfattande tester men det ser 

lovande ut. 

 

Prototypen skulle optimalt utformats så att man på ett enkelt sätt skulle kunna illustrera vad 

som händer under drift. Eftersom gruppen kom fram till en fungerande prototyp med den 

tidspress som fanns så ansågs ändå en stor del av målet vara uppnått. Med de kompletterande 

illustrationerna går det ändå förklara funktionen på ett bra sätt. Prototypen bedöms öka 

möjligheterna att göra samarbetspartners eller investerare intresserade och därigenom skulle 

konceptet kunna leva vidare och produkten skulle kunna komma ett steg närmare marknaden. 

 

Att jobba med prototyper är en bra väg fram om man vill nå mycket insikter på en kort tid vid 

utvecklingen av ett nytt koncept eller en ny produkt. Det är då väldigt viktigt att dokumentera 

de beslut som tas för att sedan kunna gå tillbaka och förstå varför besluten togs. 

 
  



44 

 

Referenser 

Litteratur 
Blomkvist, J., 2011. Conceptualising Prototypes in Service Design, Linköping: Linköping 

University Electronic Press. 

Ejvegård, R., 2003. Vetenskaplig Metod. 3e ed. Lund: Studentlitteratur. 

Jansson, T. & Ljung, L., 2004. Projektledningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Johanneson, H., Persson, J.-G. & Pettersson, D., 2004. Produktutveckling - effektiva metoder 

för konsatruktion och design. Stockholm: Liber AB. 

Kelley, T., 2001. Prototyping is the shorthand of innovation. 12(3). 

Lans, H., Lööf, H. & Hilstad, S., 1997. Uppfinn framtiden: förutsättningar för innovationer 

och entreprenörskap i sandens tidsålder. Stockholm: Svenska ingenjörssamfundet. 

Michanek, J. & Breiler, A., 2007. Idéagenten 2.0: en handbok i idea management. 

Stockholm: Bookhouse Publishing. 

Ottosson, S., 2006. Handbook of innovation management - Dynamic business & product 

development. : Tervix AB. 

Schrage, M., 2000. SERIOUS PLAY: The future of prototyping and prototyping the future. 

11(3). 

Wikström, L., 2002. Produktens budskap : metoder för värdering av produkters semantiska 

funktioner ur ett användarperspektiv, Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 

Österlin, K., 2010. Design i fokus för produktutveckling. Malmö: Liber AB. 

Statens Energimyndighet (2008), Mätning av kall- och varmvatten i 10 hushåll. Borås: SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Statens Energimyndighet (2009), Mätning av kall- och varmvattenanvändning i 44 hushåll. 

Eskilstuna: Statens Energimyndighet. 

Boverket (2009), Indata för energiberäkningar i kontor och småhus. Karlskrona: Boverket. 

 

Internet 

Nielsen, J., 1994. Guerilla HCI:Using Discount Usability Engineering to Penetrate the 

Intimidation Barrier. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.useit.com/papers/guerrilla_hci.html 

[2012-08-02]. 

Göteborgs Energi (2012), Varmvatten. [Elektronisk] Tllgänglig: 

http://www.goteborgenergi.se/Privat/Kundservice/Energitips/Energiforbrukning/Varmvatten 

[2012-08-02]. 

Natural Resources Canada, 2009. What is a heat pump and how does it work?. [Elektronisk]  

Tillgänglig: http://oee.nrcan.gc.ca/publications/residential/heating-heat-pump/10686 

[2012-07-08]. 

 

 

 

http://www.goteborgenergi.se/Privat/Kundservice/Energitips/Energiforbrukning/Varmvatten


45 

 

Tackord 
Ett stort tack riktas till Adam Fjaestad och Magnus Nilsson på Värmestugan AB. Adam som 

dragit igång projektet och varit otroligt engagerad och Magnus som varit lika engegerad och 

lett projektet på ett mycket bra sätt, det är få förunnat att ha uppdragsgivare som lägger ner så 

mycket tid och energi i ett examensarbete. 

 

Tack även till Lennart Wihk som varit handledare i examensarbetet och Monica Jakobsson 

som är programledare för innovations- och designingenjörsprogrammet. De har fungerat som 

bra bollplank och stöd när det kommer till designprocessen och andra akademiska frågor. 

 

Vidare riktas ett stort tack till Kåre Karlsson, utan hans erfarenhet och praktiska kunnande 

hade examensarbetet inte blivit i närheten av så bra som det blev. Verkstadspersonalen på 

universitetet vill jag också tacka, de kommer ständigt med kompetenta förslag och idéer till 

hur problem kan lösas. 

 

Ännu ett stort tack skulle jag vilja ge Glava Energy Center som varit med och finansierat 

projektet. 

 

Slutligen vill jag passa på att tacka Fredrik Thuvander som varit examinator för examens-

arbetet. 

  

 



1 

 

Bilaga 1 – Projektupplägg och Fas 1 
 

Projektet 
Projektet var ett samarbete mellan 6 studenter, var och en hade en tydlig del att arbeta med då 

detta är ett krav för examensarbeten. Dock genomfördes en första fas gemensamt där ett 

huvudkoncept togs fram. För att snabbt komma upp på en någorlunda hög kunskapsnivå 

fördelades en förstudie ut på gruppmedlemmarna, resultaten redovisades sedan inom gruppen. 

Parallellt med förstudien växte en målbild fram, samt att gruppen genererade fram och valde 

ut det koncept som sedan kom att arbetas mot.  

 

Större delen av projektet genomfördes på Karlstads universitet i ett rum på energi- och 

miljöavdelningen som gruppen hade som projektrum. På en vägg i projektrummet satt ett 

översiktligt schema i Lean-stil för projektet i sin helhet (Figur 1), två veckor var mer 

detaljplanerade medan resten var mer översiktligt planerat. På schemat sattes post-it lappar 

upp  som hade olika innebörd: Orange för ledig, gul för aktivitet och rosa för tillgänglig. Allt 

eftersom projektet fortlöpte sattes post-it lappar upp när något var på gång och togs bort när 

det inte längre var aktuellt. Detta var ett bra sätt att hålla koll på varandras deadlines, något 

som var viktigt för examensarbetet denna rapport behandlar då det var till viss del beroende 

av andras gruppmedlemmars leveranser.  

 

 
Figur 1: Gruppschema i Lean-stil 

Fas 1 
Tidigt i planeringen valdes att dela in examensarbetet i två huvudfaser, dels fas 1 som 

avslutades när gruppen hade ett gemensamt huvudkoncept och dels fas 2 som behandlar den 

för detta examensarbete relevanta problemformuleringen (Figur 2). Nedan följer en kortare 

beskrivning av fas 1. 

 

 
Figur 2. Fas 1 och Fas 2 
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Uppstart 

Gruppen träffades och installerade sig i projektrummet, till en början skulle alla lära känna 

varandra och för att skynda på denna process anordnades en ”kick-off”. Projektets ”kick-off” 

innehöll en del utmaningar och lekar samt en del studiebesök, den sträckte sig över två 

heldagar och mestadelen av tiden spenderades i Arvika med omnejd.  

 
Förstudie 

Eftersom alla i gruppen skulle få en viss förståelse för viktiga saker kring projektet 

genomfördes en uppdelad förstudie. Alla sex gruppmedlemmar tog varsitt område: tapp-

vattenmönster, värmepump, solenergi, legionella, lagar och regler samt hur marknaden för 

den tänkta produkten ser ut. Förstudien redovisades sedan i grupp. 

 
Studiebesök 

Utöver förstudien genomfördes även två studiebesök i samband med projektets kick-off. Det 

första studiebesöket var hos Christer Andersson på CA-Vent AB i Brättnebruk, där gavs en 

tydligare bild av hur soluppvärmda tappvattensystem fungerade, ett antal monterade system 

visades och diskussioner fördes kring dessa. Möjligheten gavs även att se hur olika 

solfångarplåtar och vakuumrör ser ut och fungerar. Det andra studiebesöket var hos en 

direktelskund som skulle kunna tänka sig att ha en testutgåva utav projektets slutprodukt för 

att verifiera dess funktion. Han delade med sig av många intressanta synpunkter och idéer. 

 
Konceptgenerering och utvärdering 

När gruppen hade genomfört förstudie och kick-off påbörjades en konceptgenerering, till en 

början genomfördes metoder som ”visuell konfetti” och ”6-3-5” tagna från boken idéagenten 

2.0 (Michanek & Breiler, 2007) för att öppna upp projektdeltagarnas sinnen. Metoderna syftar 

i att kasta ur sig så många idéer som möjligt och absoult inte vara negativ. Materialet som 

kom fram diskuterades och sattes upp på väggen i projektrummet. Nästa steg blev att skissa 

upp förslag på lösningar på en whiteboardtavla, de som kände att de hade snappat upp något 

från tidigare idégenerering eller hade någon annan idé fick skissa upp sin lösning och sedan 

diskuterades för och nackdelar. På detta sätt fick gruppen till en början ihop ett antal mer eller 

mindre fullständiga koncept. Dessa koncept röstades på dels inom gruppen men även av tre 

olika referensgrupper, de kriterier som koncepten skulle bedömas efter var 1. Enkelhet, 2. 

Utseende och 3. Återbetalningstid. Kriterierna kan anses vara bristfälliga men för att hålla 

projektet någorlunda inom tidsramarna gjordes bedömningen att dessa kriterier ändå skulle ge 

gruppen en fingervisning om vad som hade potential och vad som inte hade det. 

 

En referensgrupp bestod av ett antal personer som var kunniga och erfarna inom 

värmepumpar och VVS-system, den andra gruppen bestod av handledarna för examens-

arbetena från både energi och miljö och innovation och design, den tredje gruppen bestod av 

två lite mer marknadskunniga personer. I och med presentationen av koncepten kom det fram 

en stor mängd intressanta och lärorika punkter och gruppen kunde genast sålla bort hälften av 

koncepten, samt att förslag på förbättringar och ihopslagningar av koncept erhölls. Utefter 

dessa insikter formades koncepten om och tre koncept framstod som potentiella vinnare. 

 
Konceptval 

Det slutliga valet av koncept genomfördes efter en heldags diskussion inom gruppen kring 

fördelar och nackdelar samt möjligheter till ytterligare förbättringar och vilket koncept som i 

framtiden hade stor potential att yngla av sig till andra modeller. Två veckor efter att gruppen 

initialt hade tänkt att ha ett huvudkoncept att jobba med togs beslutet att gå vidare och dra ett 

koncept i mål. 
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Bilaga 2 - Preliminär brief 

Bakgrund 

Uppdragsgivaren har identifierat en marknad för mer kostnadseffektiv och miljöanpassad 

uppvärmning av tappvatten. Ett antal prototyper och förslag till tekniska lösningar har tagits 

fram och nu söker uppdragsgivaren nya infallsvinklar, dels för att utvärdera befintliga 

lösningar, men även för att om möjligt ta fram bättre lösningar (Till en början kommer jag 

inte ha tillgång till de lösningar som finns idag). Examensarbetet kommer att utföras av en 

projektgrupp sammansatt av studenter från IoD och EoM, varje student har specifika uppgifter 

som är anpassade efter programmen de läser. 

 

Problemformulering 

Min del i projektet är konceptrealisation och test av denna tappvatten-värmare. De preliminära 

frågeställningarna jag har fått att jobba med är: 

 

- Vilka delkomponenter är viktiga vad gäller prototypens funktion? 

- Vilka förenklingar kan göras på mindre kritiska komponenter? 

- Vilka material bör vara samma i prototyp och färdig produkt? 

- Om sol krävs för avfrostning, hur lång tid klaras utan sol vid -18°C samt vad krävs 

sedan vad gäller solintensitet och tid för att avfrosta? 

- Om avfrostning sker på annat sätt, fungerar detta utan sol vid -18°C? 

 

Min intention är att genom planerings- och förstudiefasen ta åt mig dessa frågeställningar 

samt diskutera med uppdragsgivaren för att bearbeta fram en brief som vi båda är nöjda med. 

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är dels för mig att få tillämpa den metodik och de kunskaper 

jag erhållit under min tid som Innovations- och designingenjörsstudent men jag ser det även 

som en möjlighet att få vara med och ta fram en miljöanpassad lösning som kan spara kunden 

pengar. 

 

Mål 

Det huvudsakliga målet för examensarbetet är att ta fram en fungerande prototyp, som sedan 

ska testas i ett antal miljöer. Dessa tester ska sedan jämföras med ett annat examensarbetes 

simuleringsmodell så att verkningsgrad kan estimeras från Stockholm i norr till Paris i söder. 

 

Tidsplan 

Av de ca 600 timmar examensarbetet innefattar beräknas ca 150 timmar gå till att skriva 

rapport, en stor del av rapportskrivandet kommer ske framåt slutet av examensarbetet men jag 

räknar även med att skriva löpande under projektets gång. Eftersom ambitionen med detta 

projekt är att innan sommaren nå fram till färdig prototyp (och design mock-ups) kommer 

valet av koncept ske ganska tidigt i projektet (datum är ännu inte satt, men förmodligen i 

början av mars) och detta kommer betyda att planeringsfasen, researchfasen, 

idégenereringsfasen och konceptutvärderingsfasen kommer få relativt kort tid. Större delen av 

min tid kommer läggas på utformningen av det koncept projektgruppen enas om och ett stort 

fokus kommer ligga på att sammanfoga de olika delarna som behövs för att få produkten att 

fungera. Examensarbetet omfattar en del tester i slutet men jag tror även att jag kommer att få 

göra en del tester löpande för att få reda på om dellösningar fungerar. 
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Bilaga 3 – WBS 
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Bilaga 4 – GANTT-schema fas 1 
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Bilaga 5 – GANTT-schema fas 2 
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Bilaga 6 - Projektspecifikation 
 

Kontaktinformation 
Examensarbetet är en del av ett större projekt bestående av sex studenter, i tabellerna nedan 

listas alla personer som är inblandade. 

 

Projektdeltagare Tfn E-mail Utb 

Andreas Holmén **** **** IoD 

Helene Persson - **** IoD 

Jonas Andersson - **** EoM 

Marcus Wiegandt - **** EoM 

Christoffer Gustafsson - **** EoM 

Erik Jansson - **** EoM 

 

Referenspersoner Tfn E-mail Relevans 

Adam Fjaestad **** **** Uppdragsgivare 

Magnus Nilsson **** **** Projektledare 

Lennart Wihk **** **** Handledare  
KAU 

 

Bakgrund 
Det finns många bud om hur mycket varmvatten en genomsnittssvensk förbrukar men de 

flesta som gjort undersökningar på området är överens om att det går åt någonstans runt 17 m
3
 

per person och år. För att värma upp detta vatten används till största delen direktverkande el 

kopplad till en varmvattenberedare. I princip innebär detta att en elslinga (även kallad 

värmepatron) kortsluts och den värme som uppstår tas upp av det omkringliggande vattnet. 

Detta är mycket energikrävande, uppskattningsvis 20-25% av ett genomsnittligt hushålls 

totala energiförbrukning. Trenden för elpriset i Sverige är dessutom ständigt uppåtgående. 

 

Solvärmen är en branch som funnits i Sverige sedan 1970-talet då en oljekris gjorde 

befolkningen uppmärksam på att det skulle vara fördelaktigt att bli kvitt oljeberoendet. 

Solfångare finns i många olika utföranden men gemensamt för dem är att de tar tillvara på 

solens energi för att frambringa användbar värme. Fördelarna med solfångare är att de är 

väldigt billiga i drift och underhåll, när anläggningen fungerar och solen skiner tillhandahåller 

solfångarna näst intill gratis värme. Värmepumpsbranchen är en branch som varit på ständig 

uppgång de senaste åren, tekniken som används är i princip ett omvänt kylskåp som tar energi 

från uteluften och omvandlar den till användbar värme inomhus. Verkningsgraden varierar 

dels med fabrikat och dels med temperaturförutsättningar, men i genomsnitt brukar man säga 

att för varje kW el en värmepump använder erhålls 2-5 kW värme.   

 

En lokal entrepenör vid namn Adam Fjaestad och hans kollega Magnus Nilsson tror sig se en 

möjlighet att ta tillvara på de fördelar som ovan nämnda tekniker har att erbjuda för att 

effektivisera uppvärmningen av tappvatten. Efter en del eget testande och efter att ett antal 

prototyper byggts togs beslutet att starta ett projekt i samarbete med Karlstads universitet. För 

detta projekt har en projektgrupp sammanställts innehållande 2 studenter från innovations- 

och designingenjörs-programmet och 4 studenter från energi- och miljöingenjörsprogrammet 

som under våren 2012 ska genomföra examensarbete. 
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Målsättning 
Målet är att framställa två funktionsdugliga prototyper utifrån egna och övriga 

gruppmedlemmars resultat. Prototyperna ska på bästa sätt tilltala en eventuell framtida 

samarbetspartner/investerare samt kunna testas i, för produkten, extrema förhållanden.   

 

Problemformulering 
Hur kan två funktionsdugliga prototyper som visar produkten på ett sådant sätt att en 

eventuell framtida samarbetspartner/investerare är beredd att satsa på den framställas inom 

givna tidsramar, med tillgängliga resurser och med beslutat huvudkoncept? 

 

Syfte 
Syftet anser jag kan delas upp i olika aspekter. Från min synvinkel är det att få känna att jag 

kan driva en egen del av ett större projekt och att få en möjlighet att tillämpa de kunskaper jag 

samlat på mig under de tre år jag studerat till innovations- och designingenjör. Från 

uppdragsgivarens synvinkel är syftet att ta fram en produkt som har en stor potential på 

marknaden men som även är miljöanpassad. 

 

Avgränsningar 
Produkten som projektgruppen ska ta fram ska dra nytta av dels fördelarna med 

solfångarteknik men även fördelarna med vämepumpsteknik. Mer specifika avgränsningar för 

mitt delprojekt är att klara mig inom översenskomna tidsramar samt att jobba mot lösningar 

som är realiserbara med tillgängliga resurser. 

 

Tidplan och strukturering av data 
Arbetet bröts ned i arbetspaket i en WBS, till en början följdes en tidigare mall ungefärligt 

men eftersom examensarbetet delades upp i två faser gjordes en omstrukturering. De olika 

arbetspaketen har tilldelats olika nummer, dessa nummer är till för en mappstruktur och 

numrering av dokument. Examensarbete-relaterade dokument kommer i första hand lagras på 

en USB-sticka men viktiga dokument kommer även läggas upp på en dropbox (elektroniskt 

delad mapp) som alla i gruppen har tillgång till. Varje fredag är en punkt inplanerad för att 

göra en backup på hela examens-arbetesmappen ner till en stationär dator. 

 

Med WBS-dokumentet som grund skapades ett GANTT-schema, i tidigare projekt har 

mellansteget varit att göra ett PERT-schema men det bedömdes svårt och onödigt med tanke 

på att många deadlines för projektet inte är satta än. GANTT-schemat kan tas som ett väldigt 

temporärt dokument, några viktiga datum och deadlines är satta men den stora mängden 

kommer sättas löpande i samråd med resten av projektgruppen. 

 

Projektbeskrivning 
Projektet är som nämnts tidigare ett samarbete mellan 6 studenter, var och en kommer att ha 

en tydlig del att arbeta med då detta är ett krav för examensarbeten. Dock kommer en första 

fas genomföras gemensamt där ett huvudkoncept tas fram. För att snabbt komma upp på en 

någorlunda hög kunskapsnivå fördelas en förstudie ut på gruppmedlemmarna, resultaten 

redovisas sedan inom gruppen. Parallellt med förstudien kommer en kravspecifikation och 

målbild växa fram, samt att gruppen kommer att generera fram och välja ut det koncept som 

sedan kommer arbetas mot. I projektets andra fas kommer gruppmedlemmarna fokusera på att 

lösa sin egen uppgift. 
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En stor del av projektet kommer genomföras på Karlstads universitet i ett rum på energi- och 

miljöavdelningen som gruppen har som projektrum. I rummet kommer möten kring projektet 

genomföras samt att uppdragsgivaren uttryckt att han gärna ser att gruppen sitter och arbetar i 

rummet eftersom det kan vara bra att kunna ”bolla” idéer. På en vägg i projektrummet sitter 

ett översiktligt schema i Lean-stil (Figur 1) för projektet i sin helhet, två veckor är mer 

detaljplanerade medan resten är mer översiktlig. På schemat sätts post-it lappar upp  som har 

olika innebörd: Orange för ledig, gul för aktivitet och rosa för tillgänglig. Allt eftersom 

projektet fortlöper kommer post-it lappar sättas upp när något är på gång och tas bort när det 

inte längre är aktuellt. Detta är ett bra sätt att hålla koll på varandras deadlines, något som för 

mitt examensarbete kommer vara speciellt viktigt då jag är till viss del beroende av andras 

inputs. Dock är det överenskommet att om inte deadlines från andra projektdeltagare hålls ska 

inte mitt examensarbete bli lidande, behövda inputs kommer då istället erhållas från 

uppdragsgivaren. 

 

 
Figur 1. Schema i ”Lean-stil” 

Projektet består av ett antal arbetspaket och under dessa är det tänkt att genomföras 

delmoment, nedan följer en kortare beskrivning av alla delmoment. 

 

Dokumentation 

Under detta arbetspaket hamnar rapportskrivande, loggbok, tidsuppföljning, uppföljning av 

tids-planeringen och de bilder som kommer tas under projektets gång. Rapporten kommer 

skrivas löpande men en hel del tyngd kommer läggas de sista veckorna av projektet. 

Loggboken är en lite mer detaljerad uppföljning av vad som gjorts när medan 

tidsuppföljningen är ett excelblad på google-docs där endast tiden och en enklare notering förs 

in. Uppföljningen av tidsplanering sker genom ett GANTT-schema i excel som uppdateras allt 

eftersom tiden går och de bilder som tas kommer sammanställas i pdf-filer som sedan delas 

genom projektets dropbox. 

 

 



4 

 

Möten 

Arbetspaketet med namnet ”möten” innefattar den handledning som kommer genomföras med 

handledaren Lennart samt uppdragsgivare och projektledare. Under denna punkt ingår även 

gruppmöten som kommer äga rum. 

 

Fas 1 - Uppstart 

Under detta arbetspaket har projektgruppens kick-off och den indelade förstudien lagts. 

Gruppens kick-off ägde rum i Arvika den 2:a till 3:e februari. Eftersom alla i gruppen skulle 

komma upp på en viss nivå i kunskap delades den inledande förstudien upp i mindre bitar, 

min del var att ta fram mönster för tappvarmvattenanvändning. 

 

Fas 1 – Planering 

Se beskrivning ovan under  ”Tidplan och strukturering av data”. 

 

Fas 1 – Huvudkoncept 

De tre ingående delmomenten under denna rubrik är idégenerering, kravspecifikation samt 

urval och konceptval. Eftersom målet är att ha ett fastställt huvudkoncept den 20:e februari 

har gruppen varit ganska framtung i detta arbetspaket, två idégenereringssessioner har 

genomförts, en kravspecifikation/ ett antal urvalskriterier har tagits fram i diskussioner med 

gruppen och i skrivande stund jobbas det med att lösa de problem som uppstår vid olika 

konceptval. 

 

Fas 2 – Research 

Fördjupningen i detta examensarbete är tänkt att vara kring en funktionsprototyps semantik, 

eftersom uppdragsgivaren är intresserad av att längre fram i projektet visa den tänkta 

produkten för en eventuell samarbetspartner är det intressant att kolla på hur en så tilltalande 

funktionsprototyp som möjligt skulle se ut. Tanken är att så fort huvudkonceptet är satt ska en 

enklare kartläggning av research-området genomföras. En del tankar finns redan: ett antal 

intervjuer med relevanta personer och litteraturstudier kring prototyper och semantik. 

 

Fas 2 – Kravspecifikation, funktionsprototyp 

Under denna punkt är det tänkt att genomföras en funktionsanalys och utifrån denna ta fram 

en kravspecifikation som senare används för att värdera de lösningar som idégenereringen 

resulterar i. 

 

Fas 2 – Idégenerering, Utveckling och Val 

Tre arbetspaket som syftar i att ta fram så bra lösningar som möjligt för 

funktionsprototyperna, exakt vilka metoder som kommer användas är ännu inte fastställt. 

 

Fas 2 – Framställande och Testning 

Dessa två arbetspaket är ännu väldigt vaga, några kritiska punkter är dock om material 

behöver beställas ska detta tänkas på i ett tidigt skede eftersom leveranstider kan vara långa 

samt för att verifiering av simuleringsmodell ska vara möjlig till vecka 20 bör åtminstone en 

funktionsprototyp vara klar till vecka 18. 

 

Presentation och opponering 

De examinerande delarna av examensarbetet är inplanerade efter givet schema. 
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Riskanalys 
En riskanalys har genomförts, den påvisar de ställen i projektet jag bedömer att det finns risk 

för problem. Den största risken jag identifierat är brister i planeringen, jag har därför beslutat 

mig för att vara väldigt noggrann med att följa upp mitt GANTT-schema, där har jag lagt in 

en steckad rektangel som är tänkt att flytta allt eftersom dagarna går.  
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Bilaga 7 - Riskanalys 

Sannolikhet (S) Konsekvens (K) 

1 Kommer sannolikt inte inträffa 1 Får lindriga följder 

2 Finns en viss risk att det kommer inträffa 2 Medför följder men inte så allvarliga 

3 Stor risk att det kommer inträffa 3 Kan få allvarliga följder 

4 Kommer sannolikt att inträffa 4 Projektets fortlevnad är i stor risk 

5 Kommer med stor sannolikhet inträffa 5 Projektet läggs ner eller examination omöjlig 

Riskfaktor (RF) 

1-6 Lägre prioriterad risk 

7-11 Medel prioriterad risk (åtgärdsplan nödvändig) 

12-
25 

Allvarlig risk (genomtänkt åtgärdsplan nödvändig) 

 
 

Tänkt risk S K RF Åtgärd 

Allvarlig sjukdom/ Skada – längre 
frånvaro. 
 

1 4 4 Se till att ha så mycket material att arbeta med som möjligt 
tillgängligt hemifrån. Även se till att mitt material är 
tillgängligt för resten av gruppen så att deras projekt inte blir 
haltande. 

 

Lindrig sjukdom – någon dags 
frånvaro. 
 

3 1 3 Arbeta hemifrån efter bästa förmåga. 

Motivationen för arbetet sinar. 
 

2 4 8 Se till att vara ledig när jag väl är ledig och att slappna av och 
ha kul. 

 

Brister i planering. 
 

4 4 16 Om möjligt följa upp och uppdatera GANTT-schema varje 
arbetad dag. Samt föra loggbok. 

 

Många uppgifter, lite tid. 
 

4 3 12 Säga ifrån om det blir för mycket, samt följa upp 
planeringen. 

 

Jag hamnar i ett dödläge och vet inte 
vad jag ska göra. 
 

3 3 9 Ha en bra kontakt med handledare, uppdrags-givare och 
projektgrupp. 

Jag missar att beställa material i tid. 
 

2 4 8 Ta reda på leveranstider på de material som kan tänkas 
behövas tidigt efter att behovet identifierats. 

 

Beställt material kommer inte i tid/ 
kommer inte alls. 
 

2 4 8 I största möjliga utsträckning ha en backup-plan. 

Val av huvudkoncept skjuts upp. 
 

3 2 6 Justera planering. 
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Osämja i projektgruppen. 
 

3 2 6 Vara öppen och rak, därmed försöka lösa problemen då de 
uppstår. 

Avsaknad av nödvändig input från 
annan projektdeltagare. 
 

3 4 12 Ha en bra kontakt med gruppen och vara insatt i deras 
arbete så mycket att jag har ”koll”. 

Uppdragsgivaren lägger ner 
projektet. 
 

1 5 5 Fortsätta min fördjupning i funktionsprototyper och ta fram 
annan/enklare prototyp. 

Examensarbetet blir inte tillräckligt 
individuellt och kan därför inte 
godkännas. 
 

2 5 10 Kontakt med handledare för att säkerställa den akademiska 
delen, samt se till att tillräckligt mycket tid läggs ner i den 
individuella processen. 

Otillräcklig rapport. 
 

3 3 9 Skriva omfattande loggbok samt försöka skriva något i 
rapporten varje vecka. 

 

Förlust av data. 
 

3 3 9 Lägga upp viktiga dokument för gruppen på projektets 
”dropbox”, föra in en arbetsuppgift i GANTT-schemat som 
heter ”backup” och utförs minst en gång/vecka. 

 

Jag får inte funktions-prototypen att 
fungera. 
 

2 3 6 I första hand ta hjälp av kunniga inom projektet, annars ta 
hjälp av kunniga på universitetet.  

Kunskaper saknas kring tillverkning 
av delar (t ex lödning) 
 

3 2 6 Om möjligt lära mig de metoder som kommer användas, 
annars ta hjälp av kunniga på universitetet.  
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Bilaga 8 - Produktsemantisk analys  
 

Uppmana till På vilket sätt Anmärkning 

Bra magkänsla I form av att man kan se på vilket sätt 
produkten kan bli lönsam 

Gruppen utgår från att det finns en stor 
marknadspotential för denna produkt och 
kan man övertyga en investerare om att 
den kommer dra in pengar så kommer 
man skapa denna magkänsla. 

Intresse/Nyfikenhet Helheten eller någon detalj Det finns många mindre och större 
intressanta tekniska lösningar, vore smart 
att ”highlight’a” någon. 

 

Beskriva På vilket sätt Anmärkning 

Funktion Anpassningsbart beroende på publik Man borde kunna visa den i två lägen 1: 
Att den fungerar, 2: Hur den fungerar. 

Prisvärdhet För slutkund Beskriva för samarbetspartner att 
slutkunden kommer få ett mervärde och 
en lägre månadskostnad. 

Framtida möjligheter Nya modeller, avyngling Gruppen ser möjligheter till utveckling av 
konceptet för framtida modeller och 
besläktade produkter, detta kan vara 
väldigt intressant att beskriva, antingen 
genom att man förstår det utav 
prototypen eller om man bara beskriver 
det själv. 

 

Uttrycka På vilket sätt Anmärkning 

Trovärdighet Konceptet ska vara trovärdigt Kan man övertyga en samarbetspartner 
/investerare att den framtida kunden 
kommer ”tro” på och köpa konceptet har 
man vunnit mycket. 

Unikhet Den ska leverera något unikt Bör särskilja sig för att vara attraktiv hos 
investerare/samarbetspartner. 

Medvetenhet Inte för mycket ”slarv” För att visa att utvecklingsgruppen vet vad 
de håller på med. 

 

Identifiera På vilket sätt Anmärkning 

Miljöanpassning Framhålla miljöaspekterna. Den bör förmedla att den minskar 
elförbrukningen och därigenom minskar 
miljöpåverkan. 
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Bilaga 9 - Kravspecifikation Prototyp 
HF=Huvudfunktion, K=Krav, Ö=Önskvärd funktion.  

Funktion HF/N/Ö Anmärkning 

Bevisa att konceptet 
fungerar 

HF Syftet med att ta fram en funktionsprototyp är att visa 
på funktionen. 

Tilltala eventuell 
samarbetspartner 

Ö(5) Enligt ursprunglig problemformulering borde detta 
vara huvudfunktion men i jämförelse med att 
undersöka konceptets funktionalitet är detta 
sekundärt. 

Värma vatten K >55°C 

Undvika läckage K Vattnet ska inte ”smita” 

Pumpa runt vatten K Flöde 10-70 [liter/timma] (Reglerbart vore bra) 

Vattenslinga skild från 
luftström 

Ö(5) Luften kyler slingan (isolera så gott som möjligt) 

Maximal överföring av 
värme (värmeväxlare) 

Ö(3) Metoden som används blir begränsande 

Avkalkningsfunktion Ö(3) Bra att kunna visa på medventenhet om 
problematiken. 

Uppfylla sanitära krav Ö(2) Bra om man kan dricka vattnet som prototypen gör. 

Anpassad vattentank Ö(4) För prototypens syfte anpassad i storlek och form 

Möjlighet att kunna byta 
tank 

Ö(5) Demoläge/Testläge 

Avfrostningsfunktion Ö(5) För att klara vinterförhållanden och visa på 
medvetenhet 

Köldmedieslinga skild 
från luftström 

Ö(5) Luften kyler (isolera så gott som möjligt) 

Kompressorsmörjning K Kompressor sitter högt, kommer oljan ta sig dit? 

Reglering via bulb K Ställa in rätt överhettning 

Säkerhetstryckvakt 
värmepumpsslinga 

K Pressostat för säkerhet. Högtryckssida – N, 
Lågtryckssida – Ö. 

Möjlighet till påfyllning av 
köldmedie 

K På lämpliga ställen. 

Analog visning av 
tryck/temp 

Ö(5) För demonstrationssyfte. VP-slinga Ö(5), 
termosifonslinga Ö(3). 

Loggningsmöjligheter 
tryck och temp 

K För simuleringsmodell 

Inisolering av 
kompressor 

K För att undvika värmeförluster 

Anpassat köldmedie  
 

Ö(5) Olika köldmedier har olika egenskaper 

Minimera undertryck 
innan fläkt och övertryck 
efter fläkt. 

Ö(5) För att fläkten ska orka. 

Acceptabel ljudnivå fläkt Ö(4) För demonstrationssyfte. 

Optimerad luftspridning 
fläkt -> batteri 

Ö(4) Från cirkulärt Ø270 till rektangulärt 100x920. 
Transformationssträcka = 410. 

Minimera tryckfall vid 
inlopp och utlopp luft 
 

Ö(5) Fläkten måste klara tryckfallet 
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Medge transport K Ta sig igenom dörr med karmmått: 2040x700. 
Kunna köras i kärra. 

Minimera djup Ö(4) För att prototypen skall efterlikna slutgiltig produkt 
mer. 

Uppmana till bra 
magkänsla 

Ö(4) Se sematisk analys 

Uppmana till 
intresse/Nyfikenhet 

Ö(4) Se sematisk analys 

Beskriva att den fungerar K Se sematisk analys 

Beskriva exakt hur den 
fungerar 

Ö(3) Se sematisk analys 

Beskriva framtida 
prisvärdehet 

Ö(2) Se sematisk analys 

Beskriva framtida 
möjligheter till nya 
modeller eller avyngling 

Ö(3) Se sematisk analys 

Uttrycka trovärdighet Ö(3) Se sematisk analys 

Uttrycka unikhet Ö(4) Se sematisk analys 

Uttrycka medvetenhet 
från projektgruppen 

Ö(5) Se sematisk analys 

Visa på miljöanpassnings-
aspekter 

Ö(4) Se sematisk analys 

 

 


